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VOORWOORD 

De verdienste van Daniëls voor de kennis van Romeins Nijmegen is sinds lang 
erkend. Twee weldoorwrochte artikelen in de Oudheidkundige Mededelingen uit 
het Rijksmuseum te Leiden legden de grond voor het begrijpen van de tevoren 
onoverzichtelijke massa van gegevens. Een derde artikel over de Romeinse munten, 
eveneens in de Oudheidkundige Mededelingen, vulde op gelukkige wijze cen en 
ander aan ; een vierde over de Inscripties op steen zal binnenkort volgen. Bij zijn 
heengaan als Gemeente-archivaris nam Drs C. Kokke, in de Prov. Geldersche en 
Nijmeegsche courant van 30 September 1942, de gelegenheid waar, om ook in het 
openbaar eens beknopt naar voren te brengen, „wat door deze stille werker 23 jaar 
lang, zonder ophef is verricht in het belang ener goede bewaring en ener meerdere 
waardering der kostbare documenten en voorwerpen van geschiedenis en kunst, 
waarover hij als hoeder was gesteld. En dan moge er allereerst op worden gewezen, 
en zij die hem kennen zullen dit ten volle beamen, dat zijn gehele werkzaamheid 
op dat gebied werd gedragen door een diep besef van verantwoordelijkheid voor 
datgene wat aan zijn zorgen was toevertrouwd. 
Zo was b.v. een van de eerste maatregelen na zijn benoeming de absolute brand- 
vrijmaking van het archief-dépöt, waardoor de materiële veiligheid van de archief- 
stukken afdoende werd verzekerd. En ook van de laatste maatregelen, nog 
genomen toen het einde van zijn ambtsperiode reeds in zicht was, gold die 
materiële beveiliging. 
Want na de overbrenging der archivalia naar het nieuwe archief-dépôt 
— de reeds brandvrije kerk op het Mariënburg, tevens in gebruik als museum — 
welke overbrenging in 1939— 40 geschiedde, werd in 1941 over het kerkgewelf een 
dikke betonlaag gespreid ter wering van brandbommen en bluswater, terwijl even- 
eens een brand-, scherf- en vochtvrije ruimte ter berging van de meest kostbare 
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archief- en museumstukken werd ingericht. Ditzelfde verantwoordelijkheidsgevoel 

leidde tot het voorstel, de kostbare verzameling van Romeinse oudheden der 

gemeente Nijmegen in ’t Rijksmuseum G. M. Kam te plaatsen en zodoende een 

goede en deskundige verzorging van deze unieke collectie ook in de toekomst te 

waarborgen. 
Op wetenschappelijk gebied verplichtte hij tallozen in stad en land en ook daar- 

buiten aan zich door het geven van vele inlichtingen. Archivaris, bibliophiel, 

archeoloog, genealoog, heraldicus, numismaticus en kunstkenner, was hij een man 

van brede eruditie en verenigde hij in zich de eigenschappen, die hem als het 

ware van nature geschikt maakten, een weloverwogen oordeel of advies te geven 

over die problemen van stedelijk-historische culturele aard, waarvoor men bij voor- 

keur (of bij intuïtie?) een beroep pleegt te doen op de stedelijke archivaris. Was 

somwijlen een uitgebreid materiaalonderzoek nodig ter voorbereiding van een 

serieuze wetenschappelijke studie, dan kon men volkomen op hem rekenen en 

werkte hij zich grondig in het onderwerp in. En aan zijn fijne speurzin, paraatheid 

en vigilantie was het te danken, dat menig kostbaar document, menig onmisbaar 

gegeven werd opgespoord. Waar zijn overdrukke werkzaamheden of critische geest 

hem soms verhinderden of weerhielden het resultaat van eigen onderzoekingen en 

studie te publiceren, daar aarzelde hij zelfs niet dit eigen werk op de meest onbe- 

krompen wijze ter beschikking van anderen te stellen. 

Als archeoloog verwierf hij bekendheid door ontgraving van de fundamenten van 

een Gallo-Romeinse dubbeltempel in het Waterkwartier te Nijmegen, doch vooral 

door het uitstekende beheer der gemeentelijke verzameling van Romeinse 

oudheden. 
Ook zijn numismatische capaciteiten bleven niet onopgemerkt blijkens het feit, 

dat hem uit alle streken des lands antieke, middeleeuwse en latere muntcollecties 

ter determinatie werden toegezonden. Typerend voor zijn werkzaamheid op dit 

terrein is, dat alleen al de gemeentelijke Romeinse muntcollectie onder zijn 

beheer met 929 munten aangroeide tot 2150 stuks. Ook de andere afdelingen met 

legioenstempels, fibulae, kruiken, kannen, borden, schalen enz. stegen met 5o— 

80 % in totaal met circd 3500 nummers, waaronder de Terra Sigillata stempels 

zelfs met 1284 stuks of ruim soo %. En dan wachtten er nog circa 180 kisten met 

scherven, gevonden bij de aanleg van het Keizer Lodewijkplein en elders, op een 

nader onderzoek ! Zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau in 
1938 was ten volle verdiend en wekte algemene voldoening. 
De wetenschap, dat hij de belangstelling voor de oude cultuur en het rijke verleden 

zijner geliefde vaderstad in hoge mate heeft mogen bevorderen, strekke Daniëls 

tot een waarborg voor cen waardig en welverdiend otium. Wij wensen hem daarbij 

een goede gezondheid en hopen, dat het hem gegeven moge zijn in de rust van zijn 

werkkamer, nog menige publicatie, waarvoor hij tijdens zijn archivariaat de bouw- 

stoffen verzamelde, te voltooien in het belang van de roemrijke historie der oude 

keizerstad”, 

Inderdaad heeft hij voltooid, wat hij zich voorgenomen had: de bijna 10 jaar van 
zijn ambteloos leven heeft hij ijverig benut om de menigte van aantekeningen en 
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materiaalverzamelingen, die hij sinds lang bijeengebracht had, te ordenen, te 
schiften en tot overzichtelijke complexen samen te voegen. En daarmee is hij 
klaar gekomen. Zo heeft hij op het laatste nippertje nog veel gered, wat anders 
verloren gegaan zou zijn; het zijn thans onmisbare elementen geworden in het 

beeld, dat wij ons vormen van het Romeinse Nijmegen, Ondertussen werd door de 

oorlogshandelingen zijn geliefde vaderstad tot onherkenbaar wordens toe verminkt 

en dit heeft hem in het bijzonder pijnlijk getroffen. Ook zo sluit dus zijn werk 

een belangrijke episode der stadsgeschiedenis af. Het hier uitgegeven deel van 

zijn geschriften heeft betrekking op de Romeinse periode in de Geschiedenis van 

Nijmegen, meer in het bijzonder op de verzameling van Romeinse oudheden in 

het van 1921—1942 onder zijn beheer staande Gemeente Muscum, die in 1938 in 

het Museum Kam zijn opgenomen. Als gedelegeerde vanwege de Gemeente heeft 

hij nog tot 1950 dit onderdeel mede beheerd. 
De in dit werk geciteerde Inventaris-merken hebben — indien niet uitdrukkelijk 

anders wordt vermeld — hierop betrekking. Het hier gebodene vervangt o.a. de 

Verslagen van de Gemeente Museumcommissie van 1921—'32 en geeft vooral de 

noodzakelijke aanvulling en verantwoording van de werkzaamheden en aanwinsten 

van na 1932, toen dit Verslag ophield te verschijnen. Maar ook oudere vondsten 

zijn verwerkt. 
In het algemeen werd dit werk niet geschreven om gepubliceerd te worden, al was 

dit ook geenszins a priori uitgesloten. Het uitgeven van de verhandeling over de 

Romeinse munten te Nijmegen gevonden in de Oudheidkundige Mededelingen 

N. R. XXXI 1950 was al een eerste stap daartoe ; het bleek, dat in het manuscript 

slechts weinig veranderd behoefde te worden, Een volgend stuk zou de Romeinse 

Inscripties behandelen, eveneens uit te geven in de Oudheidkundige Mededelingen. 

Bij zijn dood waren besprekingen hierover juist begonnen, het stuk verschijnt, als 

boven reeds vermeld, binnenkort. Ook in de hier gepubliceerde stukken is zo 

weinig mogelijk veranderd, zodat het karakter van aantekeningen, verzameling van 

wetenschappelijk materiaal, veelal behouden bleef. 

Oneffenheden, ongelijkheden in citeringen en aanduidingen, konden niet geheel 

worden weggewerkt ; verder vindt men ook aanvullingen en verbeteringen, die 

later aan het reeds bestaande waren toegevoegd. Zelf had hij ook reeds veel 

geschift en het onbelangrijke of al te uitvoerige naar „Bijlagen” verwezen. 

De originele manuscripten met deze Bijlagen, blijven ter beschikking van degenen, 

die op onderdelen dieper willen ingaan. Zoals men bemerken zal, en ook vanzelf 

spreekt, berust de plaatsaanduiding geheel op het OUDE stadsplan, vóór de 

verwoestingen van 1944 en 1945: het nieuwe stadsbeeld heeft hij niet meer 

voltooid gezien en het was tijdens zijn leven nog onmogelijk de oude vindplaatsen 

in het nieuwe raam onder te brengen. Wel zijn hier en daar jongere vondsten 

besproken, meestal echter beduidt „thans” de toestand van voor 1944. Zoals men 

ziet geeft het eerste Hoofdstuk, een lezing, die in menig opzicht een hoogtepunt 

van zijn leven vormde, een overzicht van het gehele Romeinse Nijmegen. De 

volgende hoofdstukken zijn als het ware de grondslagen, de wetenschappelijke 

verantwoording van het daarin geponeerde. 



De buitenstaander ziet hier ook IETS van het moeizaam werk achter de 
schermen : een vlijtig verzamelen, vaak van vrij onbeduidende, weinig spectaculaire 
vondsten en gegevens, dat nog vaak doorkruist wordt door onkunde, onwil en 
winstbejag. Helaas zijn er ook nu nog steeds mensen, die wel interesse hebben, 
althans voorgeven voor het verleden van hun geboortegrond of woonplaats, maar 
niet inzien, uit welke kleine gegevens men dit moet opbouwen, hoe teer het 
weefsel is, dat men vaak onbedoeld, vernielt, door vondsten te veronachtzarnen 
of ongezien naar onbekende oorden te doen verdwijnen. Hoeveel van de meest 
gewone „potten” in de musea zouden onschatbare gegevens geweest zijn voor de 
reconstructie van het verleden, als men slechts de juiste vindplaats en de vondst- 
omstandigheden kende. Nu zijn ze als „Romeinse urnen waarschijnlijk uit 
Nijmegen” voor de geschiedenis van die stad zo goed als waardeloos. Moge deze 
publicatie nieuwe belangstelling wekken en ertoe bijdragen, dat nieuwe vondsten 
onverwijld worden aangegeven en geregistreerd, zo enigszins mogelijk, door of in 
tegenwoordigheid van deskundigen worden uitgegraven en in een publieke verza- 
meling als aller eigendom voor ieder bereikbaar blijven. Want alleen zó kan het 
door Daniëls aangegeven spoor verder worden vervolgd en de fragmentarische 
kennis van de belangrijkste Romeinse stad in Nederland worden aangevuld en tot 
een geheel samengevoegd. 
We sluiten met de woorden van Minister Slotemaker de Bruïne ter gelegenheid 
van de heropening van het Museum Kam in 1938, als hij het heeft over de taak 
van de musea : 
„Deze taak is, het verleden te bewaren. Daardoor kunnen we het heden 
leren verstaan, dikwijls het leren waarderen, een enkele maal leren zien, dat het 

verleden schoonheden bevatte, die niet meer in ons bezit zijn. In elk geval wordt 
de blik verrijkt door een verkeer met het verleden. Dit is een schoon werk”. 

Dr. H. BRUNSTING 
Conservator bij het Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden. 
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NIJMEGEN IN DE ROMEINSE TĲD 

Lezing voor „Numaga”’ 1 December 1937 

25 Jaar geleden stonden in de Nijmeegse en andere musea lange, lange rijen van 

hier gevonden Romeinse oudheden. Deze waren zeker ruim voldoende om t 

bewijzen, dat onze stad, geheel de vier eeuwen van Romeinse dominatie door, 

een plaats van betekenis is geweest. 
Maar het waren bijna uitsluitend mooie gave voorwerpen, die daar stonden, zoals 

destijds aan de doden in het graf werden meegegeven. 
Het waren de resten ener dodenstad. 
Wat men toen wist van het Nijmegen, waar die doden eens leefden, was nog 

vaag en onzeker. Feitelijk was er vrijwel niets van bekend. De litteratuur die: 

dagen laat dit duidelijk merken. 
Toch geloof ik niet, dat men vooral in de onmiddellijk voorafgaande jaren, 

daarvoor geheel onverschillig was geweest. Maar blijkbaar had men zich daar- 

tegenover onmachtig gevoeld. 
Dit behoeft nict te verwonderen. 
Want eerst in de laatste jaren der vorige eeuw heeft men, vooral door Duits 

toedoen, systematisch en met vrucht naar dergelijk verleden leren graven en 

door vergelijkende studie het gevondene beter leren waarderen en dateren. Eer: 

ontzaglijk groot vergelijkingsmateriaal ligt in een haast onoverzienbare litteratuur 
thans ter beschikking. 
Jammer is echter, dat de uitkomsten dier nieuwe wetenschap nict eerder tot hie: 

zijn doorgedrongen. De uitbreiding der stad deed jaar op jaar veel voorgoed 

ongekend verdwijnen. Ware men b.v. een tiental jaren eerder begonnen, zo zou 

men voor veel van wat thans gedoemd is een raadsel te blijven, nog tijdig een 

oplossing hebben kunnen vinden. 



We hebben nu moeten wachten tot 1914, toen Dr. J. H. Holwerda hier, zoals 
bijna overal elders in Nederland, de eerste stoot is komen geven. 
En niet alleen hierom is de Nijmeegse vroegste historie de genoemde geleerde 
grote dank schuldig. Want zo dikwijls hier wat bijzonders was waargenomen, 
stond hij met een zekere voorliefde bereid om zijn kennis, ondervinding en 
arbeidskracht, benevens de hem ten dienste staande technische en andere hulp- 
middelen voor een onderzoek beschikbaar te stellen. Zonder hem zou thans niet 
veel te vertellen zijn geweest. 
Gelukkig is hij niet helemaal te laat gekomen. Veel van wat nu bekend is, zou 

thans niet meer zijn te vinden, het merendeel werd nog op het nippertje aan 
de vergetelheid ontrukt. 
En als we dan de resultaten van de laatste kwarteeuw overzien, hebben we het 
gevoel vrij tevreden te mogen zijn. Wel kijken we met enige afgunst soms naar 
de overzijde der rijksgrens, waar uit gelijksoortige verschijnselen, zoveel completere 
kennis kon worden afgeleid. Maar dáár stond dan ook, onverschillig onder welk 
régime, terstond een machtig apparaat gereed om een onderzoek „restlos durch 
zuführen” en werd uit hogere en lagere kringen van de betrokken bevolking 
belangstellende medewerking ondervonden. Hier bleek de taak voor de beschikbare 
hulpmiddelen vaak te zwaar, zodat met het allernodigste genoegen moest worden 
genomen. 

Hier ook was van een actieve belangstelling, ook bij hen van wie men die 
speciaal had mogen verwachten, weinig te bespeuren. 
Maar laten we hier niet verder over spreken en hopen en vertrouwen dat de 
nieuwe vereniging, die heden onder zo vererende als verheugende belangstelling 
voor het eerst publiek optreedt, zulks voortaan anders zal doen zijn. 

Wat voor overblijfselen vindt men dan nu wel van menselijke woonplaatsen 
uit dat zo vèr verleden ? 
Ik herinner me nog hoe een goede oude bekende destijds klaar stond om naar 
de opgravingen op het Kopse veld te gaan kijken, in de mening daar een Pompeji 
te zullen aanschouwen. 
Zoiets hebben we hier nu eenmaal niet ! 
In de oudste tijden, waarop we hier hebben te letten, werd in deze aan 
natuursteen arme streken slechts uit hout — palen, balken, vlechtwerk met leem 
besmeerd — en aarde gebouwd. Die aarde is geslecht en het houtwerk natuurlijk 
vergaan. Maar die palen b.v. hebben eens in de grond gestaan. Men heeft dus, 
door de bovenste zwarte grondlaag heen, een gat ervoor moeten graven tot in 
de natuurlijke, geboren ondergrond : in deze buurt het lichtkleurige, natuurlijk 
gelaagde zand. Er is dan hierin als een wonde gemaakt, die door latere vulling 
wel is geheeld, maar waarvan toch een litteken is overgebleven in de vorm ener 
verkleuring. De latere vulling kon immers in kleur en structuur niet geheel gelijk 
zijn aan de oorspronkelijke. De plaats, waar eens cen paal stond, zal bij deskundige 
behandeling door een getrainde grondwerker steeds, mits niet door later graafwerk 
verstoord, als een vlek in het omringende natuurzand zich aftekenen. 
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Zo zal b.v. ook een dichtgeworpen gracht zowel horizontaal als verticaal — 
dus in doorsnee — als een verkleuring zijn terug te vinden. Niet ieder willekeurig 
gat is natuurlijk van betekenis: er kunnen bieten- of aardappelkuilen zijn 
gegraven, en ook in later tijd zijn wel eens palen gezet. Ik hoop echter straks 
U te kunnen laten zien, hoe door regelmaat en onderlinge samenhang een aantal 
van zulke verkleuringen tezamen een overtuigend resultaat kunnen geven. In 
opvolgende tijden zijn dan hier ook stenen gebouwen geweest. In andere streken, 
waar de natuur zelve ter plaatse voldoende bouwsteen beschikbaar deed zijn, zal 
men min of meer belangrijke resten, althans de fundamenten ervan terugvinden. 
Hier echter moest voor het bouwwerk van elders natuursteen worden aangevoerd 

(o.m. leisteen van de Boven-Rijn en tufsteen uit de buurt van Andernach). Gevolg 

hiervan was, dat in latere eeuwen van de ruïnes gebruik gemaakt is als welkome 

steengroeven, waar kant en klaar, en vrijwel gratis, een anders lastig te verkrijgen 

bouwmateriaal kon worden bemachtigd. Verder was ook de tufsteen later zeer 

gezocht, omdat deze tot tras- en metselspecie kon worden vermalen. 

Van de Romeinse muren vond men hier — als b.v. ook in Xanten — dan ook 

slechts nog een onderlaagje, de zgn. vlijlaag, uit blauwe leem en flinke veldkeien 

bestaande, of in een ander geval de door plaatselijke gesteldheid staande gebleven 

fundamentsleuven. 
Een min of meer onverkwikkelijk accompagnement van menselijke woonplaatsen 

is datgene, wat thans door reinigingsdiensten pleegt te worden weggewerkt. Toen 

moest dat alles bij de woningen in afvalkuilen worden geborgen, waarin b.v. ook 

de scherven van het gebroken aardewerk terecht kwamen. Of de huishoudens toen 

erg rumoerig geweest zijn? Men zou het vermoeden. Want heel wat scherven 

plegen erin aanwezig te blijken. 
Aardewerk is nu het materiaal bij uitstek voor tijdsbepaling. Een lang leven had 

het in gave toestand in het algemeen niet. De scherven zijn daarentegen haast 

onverwoestbaar. 
De ondervinding heeft nu zeer duidelijk geleerd dat, behalve het materiaal, ook 

de vormen van het eenvoudigheidshalve Romeins te noemen aardewerk met de 

tijden veranderden. Duidelijkheidshalve zou men van met de tijden veranderde 

„modes’” kunnen spreken. 
Het komt er dus op aan die „modes” te dateren. En daar die „modes over een 

zeer grote uitgestrektheid gelijk zijn gebleven, en dus minder aan plaats dan aan 

tijd waren gebonden, kan men onze aardewerkvondsten, onder zekere voorzorgen, 

veilig vergelijken met die uit Duitsland, Frankrijk, België, Engeland en zelfs uit 

Pompeji. Dit geeft vaste punten. 
De „mode” immers van Pompeji kon slechts tot 79 na Christus gaan, daar toen 

die stad onder de as van de vulkaan bedolven raakte. Ook dichter in de buurt zijn 
zulke vaste punten. De bekende Romeinse legerplaats bij Haltern in Westfalen 
kan slechts in zeer vroege tijd (12 vóór tot 16 na Chr.) bezet zijn geweest. De 

Romeinen hebben zich slechts korte tijd zo diep in het vrije Germanje kunnen 

handhaven. Men denke aan de nederlaag van Varus. 
Om kort te gaan: Zo zijn er meer. En ze geven een vrijwel continue recks 
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Afb. 1. 

Afb. 2. 



van „modeplaten”, van vergelijkingsobjecten vanaf de vroegste tot de laatste tijd. 
Ik mag U met dit alles nu niet verder bezig houden en begin dus met een 
overzicht over het in en om Nijmegen gedane onderzoek, waarbij ik de betekenis 
van het gevondene zal trachten te verklaren. 
Wat in het volgende niet feiten, maar slechts meningen zijn, zal natuurlijk voor 
wat beter mocht blijken, gaarne worden gegeven. 
Een toevallige vondst in de helling van het vroegere buitencafé Pension Valks 
(afb. 1), waaraan wij ouderen zo aangename herinneringen uit jonge en latere 
jaren hebben, deed Dr. Holwerda in 1914 daar met een proefgraving beginnen. 
In die helling werd dan een holte, een gleuf, gevonden, die gevuld bleek met 
brandgrond (afb. 2), waarin een overvloed van scherven van vroeg Romeins 

aardewerk. 
Deze gleuf werd in een aantal steeds hoger in de helling gegraven gaten precies 
zo teruggevonden. Het was blijkbaar vroeger een van beneden naar boven voerende 
holle weg geweest, die achteraf, b.v. door naar beneden gutsend regenwater, met 
van het heuvelplateau afdrijvende grond gevuld was geraakt. Men zal na zware 
regens wel eens gezien hebben hoe het water op onze heuvels huis kan houden. 
Op de rand van het heuvelplateau, van ouds het Kopse veld genaamd, bleek deze 
weg te voeren door een zware wal, die op de wijze van de door Cacsar beschreven 
„murus gallicus” was gebouwd (afb. 3). 
Natuurlijk echter was daarvoor hier niet voldoende steen aanwezig geweest en had 
men dus aarde gebruikt. Maar die aarden wal was dan door staande palen en een 
roosterwerk van liggende balken op dergelijke wijze verstevigd. 
Natuurlijk had het vergankelijke hout slechts sporen als straks beschreven, dus 
grondverkleuringen, in het natuurlijke zand nagelaten. Deze waren nog duidelijk 
te volgen. 
De volgende afbeelding (afb. 4) zal, naar ik hoop, U nu duidelijk maken, hoe een 
aantal van dergelijke grondverkleuringen door hun samenhang niet alleen het 
vroegere bestaan van een bepaalde aanleg kan suggereren, maar ook tot op zekere 
hoogte bewijzen. 
Vooral als men ter plaatse tijdens het werk in iedere opvolgende sleuf telkens 
weer een overeenkomstig en bij het vorige aansluitend spoor langzaamaan voor de 
dag ziet komen, kan men niet anders dan aan een opzettelijke aanleg volgens 
bepaald plan vast geloven. 
Nog andere waarnemingen kunnen hier echter dat geloof versterken. 

AANZICHT A “_ DOORSNEDE 

Sis 

13 



[men De vorm van het geheel lijkt 

Ï slechts grillig: in werkelijkheid 
sluit hij geheel aan bij die van de 
hoogtelijnen ter plaatse, zoals op 

d À de stafkaart kan worden gecon- 
nej troleerd (afb. 10). 

Er zijn vier onderbrekingen, dus 

toegangen gevonden, elk door een 
apart verdedigingswerk beveiligd 
(afb. 5 en 6). 

Tussen twee van die toegangen, de 
Noordelijke en de Zuidelijke, wer- 

| . den sporen van een weg gevonden, 
kf 

Ed 

: | IE Hed waarin nog de resten ener primi- 
A El En Ë ik tieve bestrating met veldkeien 

zer FE zichtbaar waren. 
k ied \ En tenslotte werd langs die weg de 
Afb. 4. aftekening van meerdere woningen 

blootgelegd (afb. 7 t/m 10). Als 
we al deze gegevens in een reconstructie tezamen vatten, krijgen we iets als op 

een in het museum Kam aanwezige maquette is afgebeeld (afb. 11). 
Dat ook elders dergelijke burchten voorkwamen, bewijst de volgende sprekende 
reconstructie, waarvan ik de herkomst niet kan aangeven (afb. 12). 

Afb. 5. Afb. 6. 
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Natuurlijk klopt deze laatste niet in alles met ons geval. 

Maar gewezen kan toch worden op het nabijzijnde water — en het langs de 

Ubbergse weg voortkronkelende Meertje wordt algemeen voor een oude Waalloop 

of althans voor een oude Waalarm aangezien — op de ligging op een hoogte, de 

opgaande weg, de terrassen in de helling, die evenzeer in de helling van Valks 

voorkomen, de omwalling, de weg tussen twee poorten en de huizen aan dic 

weg gelegen (afb. 13). 

Wat had die nederzetting op het Kopse veld te beduiden? Door wie werd ze 

gebouwd en gebruikt? En in welke tijd ? 

Op de laatste vraag gaven de gevonden resten van gebruiksvoorwerpen een 

duidelijk antwoord. De tijdens de opgraving reeds gewonnen overtuiging werd later 

bevestigd door een nauwkeurige bestudering der vondsten. 

Ze heeft dan bestaan van ongeveer het begin onzer jaartelling tot aan het laatste 

kwartaal der eerste eeuw, dus tot het jaar 7o à 75, en heeft dan plotseling en 

voorgoed een einde gevonden. 
Een andere zaak, waarover men, na wat strubbelingen, het thans, naar ik meen, 

óók algemeen eens is, is dat ze niet naar Romeinse, maar naar Germaanse trant 

is aangelegd. 
Overigens is er nog verschil van mening. Hierop ingaan kan ik thans natuurlijk niet. 

Die andere meningen lijken mij alle wat gewrongen. Voor mij is nog altijd de 

verklaring, waaraan Holwerda reeds in 1914 dacht, de meest aantrekkelijke, want 

de meest natuurlijke en ongedwongene. 
Nijmegen heeft nu eenmaal altijd de reputatie gehad van met de Bataven te doen 

Afb. 12. 



Afb. 13. 

gehad te hebben. Vlak tegenover de stad ligt dan ook de insula Batavorum, het 

eiland der Bataven, de Betuwe. 
En zegt Tacitus niet, dat de Bataven zich niet alleen gevestigd hadden op het 
eiland, maar ook op het nabijgelegen vasteland, de uiterste rand van Gallië ? 
Dezelfde Tacitus vertelt dan verder van de bekende Batavenopstand onder Julius 
Claudius Civilisyen de onderdrukking hiervan door Cerialis, eindigde met het 
verwoesten door Civilis zelve van een „Oppidum Batavorum” in het jaar 70. 
Welnu, in dat Bataafse Nijmegen vonden we de resten van een zwaar versterkt 
oppidum, een burcht van Germaanse aard zoals er in het stamland der Bataven 

ook zijn teruggevonden. En dit „oppidum” bleek door de vondsten omstreeks 
hetzelfde jaar 7o verwoest. 
Kan men, vooral voor een in het algemeen zo nevelachtig verleden, wel een 
grotere overeenstemming van vondsten en overlevering verlangen ? Vooral buiten- 
landers hebben nog al eens moeite zich in Holland-Nederland zo’n oppidum te 
denken. Ze stellen zich dat Holland-Nederland voor, laag en vlak als Holland- 
provincie. 

Voor en na heb ik gelegenheid gehad bekende Duitse archaeologen naar ons 
Kopse veld te brengen: ze bleken daar bekeerd. 
Zo'n geaccidenteerd terrein met een zo wijd gezicht over de rivier, de Betuwe, 
Ooi en Duffel tot de Eltenerberg en het Rijkswald toe hadden ze niet verwacht, 
zo'n plek vonden ze voor een oppidum als geknipt (afb. 14). 
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We stellen ons de zaak dus als volgt voor : 
Volgens Tacitus vormden de Bataven oorspronkelijk een stam van het Chatten- 

volk, dat in de Taunus, dus in de buurt van Frankfort en Wiesbaden, woonde. Ze 

hadden daar reeds contact met de Romeinen gehad en waren er onder de invloed 

van dit volk gekomen. 
De Bataven kregen onenigheid met de andere stammen van hun volk, trokken weg 

uit hun vaderland, en zakten de Rijn af naar deze streken, waarvan Tacitus zegt 

dat ze „vacua cultoribus”, dus hoogstens dun bevolkt waren. Waarom juist 

naar hier ? 

Afb. 14 



Afb. 15. 

Niet te verwonderen zou het zijn als de Romeinen, die hen als dappere en 

betrouwbare krijgslieden waardeerden — Tacitus noemt ze „virtute praecipui” 

door de dane, ‘uitmuntend — hun de weg hadden gewezen naar een stuk rijks- 

grens dat onvoldoende beschermd lag, ze daar als een buffervolk hadden geplaatst, 

hun daar de bewaking hadden toevertrouwd. 

Deze op zichzelf reeds plausibele veronderstelling wint nog aan overtuigingskracht 

door de uitdrukkelijke mededeling — alweer van Tacitus — dat de Romeinen op 

een dergelijke wijze gehandeld hadden met een ander Germanenvolk, de Ubiërs 

en deze in de buurt van Keulen zich hadden doen nederzetten „ut tuerentur, non 

ut custodirentur’’, dus om te bewaken, niet om bewaakt te worden. 

De Bataven zouden dus hier een vertrouwenspost hebben gekregen, evenals de 
Ubiërs bij Keulen. Geen Romeinse soldaten zullen dus hier zijn vastgelegd om 
de bewakers te bewaken. Tot het kritieke jaar 7o bestond hier een, voor zover 
dat ging, zuiver Bataafse gemeenschap. 

In het voorgaande vertaalde ik het woord oppidum al maar vast door „burcht“ en 

met opzet niet door „stad” 
Immers de ermede bedoelde nederzetting besloeg een betrekkelijk gering vpper- 
vlak, zeker te klein om aan een groot aantal Bataven in normale omstandigheden 

huisvesting te kunnen geven. Ook zagen we, dat resten van slechts weinige huizen 

er werden gevonden. 
Het zwaar versterkte oppidum zal naast de eigenlijke woonplaats van de stam een 
bijzondere betekenis hebben gehad, wellicht een toevluchtsoord zijn geweest voor 
tijden van dreigend gevaar. 
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In normale omstandigheden was het slechts de woonplaats van enkelen, misschien 

in verband met het grote huis van ronde gedaante, dat van sacrale of anderszins 

uitzonderlijke betekenis kan zijn geweest. Enige zekerheid hebben we dienaan- 

gaande niet. 
De gevonden resten waren te pover ! 
Waar is dan de eigenlijke woonplaats van het Batavenvolk geweest ? 

Een deel van de stam was op het eiland gevestigd en liet in de daar voorkomende 

woerden of terpen sporen van bewoning achter. 
Maar we vragen naar de Nijmeegse Bataven. Waar woonden ze, en waar begroeven 
ze hunne doden ? 
Een duidelijk antwoord op de laatste vraag gaven mijns inziens de grafvelden 
tussen Canisius College en Hugo de Grootstraat, die in de eerste jaren dezer eeuw 
onze musea zo rijke buit bezorgden. Deze grafvelden spreken van een cultuur 
zozeer gelijk aan die van het oppidum, dat het mij al te sceptisch lijkt de samen- 
hang te betwijfelen. 
Gelijke cultuur werd dan ook nog op andere plaatsen in de buurt gevonden. 
In 1g1o en 1911 werd door onze vroegere directeur van Gemeentewerken, Ir. J. J. 
Weve !), ten behoeve van een levenswerk, aan onze keizerspalts gewijd, op ons zo 
eerbiedwaardig maar, naar het mij lijkt, door het huidige geslacht te weinig 
gewaardeerde Valkhof gegraven naar wat nog over was van de fundamenten van 
die Palts. Hierbij kwamen nog al wat overblijfselen van Romeinse gebruiksvoor- 
werpen voor de dag, die, al waren ze voor het eigen doel van betrekkelijk geringe 
waarde, toch door genoemde heer met een voor die dagen te Nijmegen zeer 
uitzonderlijke zorg werden verzameld en bewaard. 
Ten dele bleken deze scherven geheel overeen te stemmen met wat op het 
Kopse veld werd gevonden. En juist dit deel bleek uit op het Valkhof aanwezig 
gebleken afvalgaten afkomstig. 
Het Valkhof lijkt thans een geïsoleerde, slechts op een enkele plaats met de rest 
van het heuvelplateau verbonden heuvel. 
Van Kelfkensbos en Hunerpark is ze door de Voerweg gescheiden. 
Vooral vóór de laatste ingrijpende veranderingen was echter duidelijk te zien, 
dat die Voerweg aan een doorgraving te danken was (afb. 15). 
Laten we aannemen dat cen natuurlijke inham in de heuvelrand, een dal of 
vallei, daar gebruikt is om een vrij gemakkelijke weg van laag naar hoog te 
verkrijgen. Dat was bij onze oude vervoermiddelen hier natuurlijk steeds het 
grote probleem. Verder naar het Oosten ziet men herhaaldelijk iets dergelijks, 
b.v. bij Beekmansdalse weg en Ubbergse Holleweg. 
De Valkhofheuvel vormde dus met Kelfkensbos, Hunerpark enz. een doorlopend 
geheel. 
In 1923 en volgende jaren werd dan het toenmalige Hunerpark ter verfrissing van 
de grond diep omgespit: ook hier nu scherven en andere cultuurresten geheel 
gelijk aan die van oppidum en Valkhof. 

tj +18 September 1942. 
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En bij de voormalige fonteinvijver, waar de ondergrond door later graafwerk 
minder bleek geschonden, werd door allerlei waarnemingen het vermoeden 
gewekt dat óók deze resten uit afvalgaten kwamen. 
Er was dus alle reden om, toen tot vergraving van ons mooie park was besloten 

hiervan de oplossing van de vraag naar de vroegste woonplaats der Bataven te 

verwachten. 
De graafmachine echter, die de flanken van de heuvel ruw heeft uiteengereten 

deed die hoop ijdel worden. Voor een nauwkeurig onderzoek als hier nodig zou 

zijn geweest liet zij geen kans. 
De sporen der Batavenwoningen zijn nu voor goed ongekend verdwenen. 

Hoogstens zijn ervan enkele paalgaten vluchtig waargenomen. 

Maar toch hebben de in groot aantal gevonden cultuurresten zelve, waarbij gere- 

geld scherven van het voor de Bataven typische aardewerk en tevens de waar- 

neming, voor zover in de gegeven omstandigheden niet al te gevaarlijk, van de 

vondstomstandigheden, wel de conclusie gewettigd dat ze voor ons weer in afval- 

gaten waren bewaard. 
We komen door dit alles natuurlijk tot de aanname, dat de Bataven zich 

oorspronkelijk op de heuvelrand in de buurt van Valkhof en voormalig Hunerpark 

hadden neergezet. Tussen deze woonplaats en hun oppidum begroeven ze hunne 

doden. Enige grafvondsten bij het graven van de kelders van het gebouw van de 

Klokkenberg kwamen aantonen, dat dit grafveld zich tot voorbij de Beekmans- 

dalse weg heeft uitgestrekt. 
De tijd dat we onze Bataven, in dierenhuiden gehuld, met behulp van uitgeholde 

boomstammen de Rijn lieten afzakken, is wel voorbij. 

Maar toch staan we te kijken over de fraaie fijne voorwerpen, die in hunne 

nederzettingen werden gebruikt. 
Men bedenke dan echter, dat de Bataven reeds in hun stamland met de een hogere 

cultuur meebrengende Romeinen in aanraking gekomen waren, en zie hun meest 

bekende hoofdman met zijn op en top Romeins klinkende naam cens aan 

Julius Claudius Civilis. 
Daarenboven waren die fijne dingen meest import en de Romeinse handelaars 

zeer ondernemend. Op minder beschaafde volken oefenen zulke heldere lichte 

kleuren een grote aantrekkingskracht uit. 

En de bewoners van Gallia Belgica hebben dan ook gepoogd, niet zonder succes 

die zo glanzende, kleurige dingen na te maken. 

En, zo nog nodig, zij men dan verder tevreden met de troost die wijlen prof. Bohn, 

de bewerker juist van de gebruiksvoorwerpen, het „instrumentum domesticum”’, 

voor het grote „Corpus Inscriptionum Latinarum”, dus bij uitstek bevoegd, mij 

voor jaren gaf : dat het in de Gallische oppida nu eenmaal net eender was geweest. 

Een tweede faze van het vroege Nijmegen werd de legerplaats van een Romeinse 

legerafdeling de Legio Decima Gemina, het „dubbele 10° Legioen”. 

De Batavenopstand was uitgebroken, de toestand voor de Romeinen vrij hachelijk. 

Er werden dus van elders troepen naar hier gezonden, o.a. werd het 10° legioen 
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vanuit Spanje naar hier ontboden. Met behulp dezer troepen werd dan de opstand 
door de veldheer Cerialis in het jaar 7o gedempt. Natuurlijk hadden deze gebeur- 
tenissen de Romeinen in hun vertrouwen op de brave Bataven geschokt, en lieten 
zij dus veiligheidshalve het reeds genoemde 10° legioen als bezetting hier achter. 
In de eerste jaren der 2° eeuw — men pleegt te zeggen omstreeks het jaar 105 — 
vertrok deze bezetting om in Pannonië krijgsdienst te gaan verrichten. 
Dit alles wist men reeds lang. 
Maar naar de plek waar dat legioen 3o jaar gehuisvest was geweest, giste men al 
eeuwen tevergeefs. Nog in 1906 probeerde van Schevichaven het van achter de 
schrijftafel met de reeds oude veronderstelling, dat de legerplaats ter plaatse van 
de tegenwoordige Grote Markt en omgeving zou hebben gelegen. 
Het is heel anders gebleken ! 
Een Romeinse legerplaats is vrij gemakkelijk te herkennen. Ze werd volgens vaste, 
door de oude schrijvers overgeleverde, regels en schemata aangelegd. En in het 
buitenland — vooral in Duitsland — zijn er vele nauwkeurig onderzocht en 
beschreven. 
Een der beste herkenningsmiddelen is de steeds eromheen liggende gracht, die 
in doorsnee altijd de vorm van een omgekeerde, dus met de punt naar beneden 

gerichte driehoek heeft. De Duitsers spreken hier van cen „Spitzgraben”. Welnu : 
in de zomer van 1916 werden Sterreschansweg en Huvgensweg van een riolering 
voorzien en moest daartoe over de gehele lengte een zeer diepe sleuf worden 
gegraven. En nadat vooral in de Huygensweg de vondst van vele Romeinse 
dakpannen en tegels de opmerkzaamheid reeds had getrokken, tekende zich daar 
op een mooie Augustusdag de donkere vulling van zo'n Spitzgraben scherp en 
duidelijk in het lichtkleurige zand der sleufwanden af. De geringe breedte der sleuf 
maakte het onmogelijk deze verrassende vondst te fotograferen. Maar Dr. 
Holwerda was met zijn deskundige voorwerkers toen op het Kopse veld bezig, en al 
spoedig (1917) werd nu, afgaande op enkele mededelingen door grondwerkers, van 
in de nabijheid vroeger gedane waarnemingen, in het driehoekig pleintje vóór de 
nieuwe St. Stevenskerk een tweede dergelijke aftekening gevonden (afb. 16). 
Aan deze Zuidzijde, dus ongeveer langs de Berg en Dalse weg, kon vervolgens, óók 
in latere jaren bij bouwwerken, de aanwezigheid der gracht herhaaldelijk gecon- 
stateerd worden. 
Een stoute greep, op grond van vroeger niet begrepen waarnemingen gewaagd, 
deed op het terrein van het Canisius College een dergelijke gracht, loodrecht 
staande op de vorige, vinden (afb. 17). 
Hierdoor was de Westgrens der vermoedelijke legerplaats gevonden. 
Ook deze Westgracht werd dan gevolgd. Een fraaie doorsnede van die gracht vlak 
bij de Ubbergse veldweg en dicht bij de daar liggende tennisvelden verkregen, 
toont afb. 18. 
Ongeveer in het midden ervan kwam een toegang, dus de Westelijke poort, voor 
de dag (afb. 19). De gracht was daar onderbroken (afb. zo), een dam erin uitge- 

spaard, de doorgang door een stel balken en palen geflankeerd: de resten dus 
van een poort — beschuttend verdedigingswerk in de wal, die natuurlijk weer — 
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hoe kan het anders in dit aan natuursteen arme 

land — uit door balken en palen verstevigde 
aardmassa's was gevormd. 
Op een andere plaats aan deze zijde werden nog 
sporen van de palen van die wal waargenomen. 
Overigens was het terrein slechts enkele jaren 
tevoren door schatgravers geheel doorwoeld. 
De Oostzijde gaf meer moeite : ze werd tenslotte 
ter hoogte van de Broerweg vastgesteld. 
Aan de Noordkant gaf de heuvelrand voldoende 
bescherming, een gracht was daar zeker niet nodig. 
Zo zat men daar dan met een terrein groot nict 
minder dan bijna 3o HA, naar de eis zwak 
hellend, en door een Spitzgraben omgeven. 
De grootte was niet onrustwekkend. In Xanten 
was er een legerplaats gevonden haast dubbel zo Afb. 20. 
groot; in Bonn en in Neuss een van ongeveer 
25 H.A. 

Was het nu werkelijk een legerplaats geweest ? 
In het voor een dergelijke aanleg gebruikelijke schema staat voor de verschillende 
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gebouwen een geheel bepaalde plaats aangewezen (afb. z1). Een proef op de som 

zou dus het zoeken naar het hoofdgebouw, het praetorium, kunnen leveren. 

De plek, waar dit moest hebben gelegen, scheen al direct goede kansen te bieden. 

Ze was bij de boeren berucht om de vele stenen waarop daar de ploeg stootte. 

En aan de stadszijde van de Huygensweg had men na het ploegen steeds hele 

hoopjes Romeinse dakpan- en tegelfragmenten langs de tegenwoordige Practo- 

riumstraat zien liggen. 
Achteraf is dan ook gebleken, dat die plek ongeveer vanaf het midden der 17° eeuw 

in de schepenprotocollen onder de naam van „de Puinhoop” voorkomt, als gevolg 

wellicht ener ontgraving, waarvan Smetius in zijn Oppidum Batavorum (p. 34—35) 

vertelt, dat ze in die buurt door hem kort voor 1644 was bijgewoond. Smetius 

heeft dus waarschijnlijk heel wat meer van het praetorium gezien dan wij, maar 

zonder het te herkennen. Dat zal ons een hele massa 17e eeuwse lyriek hebben 

bespaard ! 
De naam puinhoop zal U wel voorbereid hebben op de mededeling dat het terrein 

sterk vergraven bleek en van het gebouw zeer weinig werd teruggevonden. 
Het was nu eenmaal een stenen gebouw geweest, en ik heb U reeds verteld wat 
daarmede hier placht te gebeuren. 
Van de muren vond men hier — maar eveneens in Xanten — dus slechts de 
onderlaag, uit blauwe leem en flinke veldkeien bestaande. In het natuurlijke zand 
is zo iets nog wel te vinden en te volgen. 
‘Tot overmaat van ramp was echter juist enkele jaren tevoren het terrein ten 
gevolge van de bouw ener villa grotendeels voor het onderzoek ontoegankelijk 
geworden. Een lastige en kostbare graving heeft echter tenslotte toch nog vol- 
doende doen vinden, om met behulp van het bekende schema en de elders 
gevonden voorbeelden de aard van het gebouw te kunnen vaststellen (afb. 22). 
Hoe pover de resten ook waren, konden we toch uit ter plaatse verzamelde bouw- 
fragmenten afleiden, dat ook het Nijmeegse practorium een aanzienlijk gebouw 
moet zijn geweest. 
Van het inwendige der legerplaats is overigens weinig bekend. Enkele in het 
sportterrein achter het Canisius College gegraven sleuven hebben meer doen 
vermoeden dan doen weten. Een gelukkige vondst was die van de „cloaca” (afb. 
24), dus het riool der legerplaats, dat, dwars door de Ubbergse veldweg heen, zijn 
inhoud waarschijnlijk naar het Mannendaal heeft gevoerd. De legerplaats is thans 
vrijwel geheel met huizen bebouwd. Ook zij is dus juist nog op tijd ontdekt 
en onderzocht (afb. 23). 
Bij die huizenbouw zijn herhaaldelijk nog de bekende sporen van Romeinse 
muren waargenomen, o.a. aan de Huygensweg aan beide zijden van het praetorium. 

Natuurlijk was dan geen nader onderzoek mogelijk. Maar zover ze konden worden 
gecontroleerd bleken ze zeer goed bij Holwerda’s resultaten te passen. 
Verder zijn hier, als elders, grote monstercollectie’s van fragmenten van gebruiks 
voorwerpen samengebracht, die een datering mogelijk maken en dan verder aan 
het nageslacht ter verificatie zullen kunnen dienen. 
In overgrote meerderheid zijn hier voorwerpen gevonden uit ongeveer het laatste 
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kwartaal der eerste eeuw, juist de tijd dus van het 10e legioen. Ten overvloede 
liet dit legioen nog een groot aantal visitekaartjes achter in de vorm van met zijn 
naam gestempelde tegels en dakpannen (afb. 25—26). 
Sinds de zomer van 1916 werden op het terrein der legerplaatsen en in de onmid. 
dellijke nabijheid niet minder dan 106 exemplaren ervan met een der stempels 
van het 10° legioen gevonden. Ook de pannen, die de bodem van het riool 
vormden, droegen dergelijke stempels. 
Over de godsdienstige gezindheid der soldaten gaven een paar fragmenten inlich- 
tingen. Vooreerst een fragment van een onbeholpen beeld van Attis, een Oosterse 

Afb. 25. Afb. 26. 

godheid, behorende tot de kring van de Cybelecultus, waarop ook andere in onze 
musea aanwezige voorwerpen wijzen. 
Dan een fragment van een wijsteen, waarop de naam der godheid niet meer lecs- 
baar is, maar wel o.a. nog staat HERCULIS TUTELA ! Deze Hercules zal wel cen 
der meerdere inlandse godheden zijn geweest die, tengevolge der Romanisatie, in 
de streken langs de Rijn onder die naam werden vereerd. 
Dat in de legerplaats enkele malen ook fragmenten gevonden werden, die op een 
vroegere tijd wijzen, zal wel aantonen, dat de hiaat in het oudste Bataafse grafveld, 
waarop ik straks wees, door de aanleg der legerplaats is ontstaan. De Romeinse 
soldaten zullen er niet voor teruggeschrikt zijn het Batavenkerkhof te schenden. 
Grafvelden uit de tijd der legerplaats werden gevonden bij het katholieke kerkhof 
in de buurt der Koolemans Beynenstraat, bij de Broerdijk en de Acaciastraat en 
bij de Kleine Kopse Hof, de Hengstberg en het Bos van Dommer. Uit dit laatste 
stamt cen in het Gemeentemuseum aanwezige fraaie grafsteen (afb. 27). 
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De niet onbelangrijke vondsten, die ik bij de bouw van het Paedologisch Instituut 

op de Hengstberg in de bouwkeet zag, schijnen verwaarloosd en naar onbekende 

oorden verdwenen. 

We noemden straks de Romeinse legerplaats de tweede faze van het Romeinse 

Nijmegen. Eigenlijk was dit niet geheel juist: dat was een verblijf van vreemde 

soldaten, nict van eigen volk. 

Waar was dit intussen gebleven ? 

Na de nederlaag waren de Bataven wel gevlucht, maar natuurlijk zijn zij, toen de 

eerste schrik voorbij was, weer teruggekomen naar de oude Heimat. 

Waar hebben zij zich toen gevestigd ? 

Er was intussen een eenvoudige, maar gewichtige waarneming gedaan, die in staat 

gesteld had in de vroegere chaos van Romeinse overblijfselen een begin van orde 

te brengen. 

Ik zeide reeds dat de heer Weve in 1910 en 1911 op het Valkhof munten en 
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scherven gevonden had, en deze zorgvuldig had bewaard. Deze kleine collectie is 

herhaaldelijk van bijzondere waarde gebleken. 
Reeds bij het eerste zien ervan viel terstond op, dat slechts twee vèr uiteenliggende 
perioden erin vertegenwoordigd waren : de vroeg Romeinse, laten we zeggen tot 
het jaar 100, en dan ineens de laat-Romeinse vanaf ongeveer het midden der ze 
eeuw. Van de tussengelegen anderhalve eeuw bleek ze, ook bij nadere bestudering, 
niets te bevatten. 
Deze hiaat was zo curius, dat de te Nijmegen aanwezige verzamelingen er eens 
op werden nagezien. En het bleek toen, dat op het huvelplateau overal dezelfde 
hiaat werd gevonden. 
De hoogten ten Oosten der stad moeten dus na het vertrek van de Romeinse 
bezetting lang verlaten hebben gelegen, de Bataven dus minstens een anderhalve 
eeuw elders hebben gewoond. Op de vraag „waar dan ?” gaven de museumcollecties 
weer een duidelijk antwoord. De in het Oosten gevonden hiaat werd geheel gevuld 
door wat in de lage landen ten Westen der stad in de buurt van het voormalige 
fort Krayenhoff was gevonden. 
Dáár lag dan ook een plek, die in vroeger eeuwen een zeer bijzondere reputatie als 
vindplaats van antiquiteiten had gehad. Smetius en de zijnen wisten van de 
Hunerberg weinig te vertellen. Maar als het lage Westen ter sprake kwam, raakten 
ze nict uitgepraat over het vele schoons dat in de buurt van Winseling en Lenne- 
pekamer — twee daar vroeger gelegen hebbende uiterwaarden — placht te worden 
gevonden. Hun, en ons niet minder, viel het speciaal op, dat dáár in de 17° eeuw 
nog vele resten van stenen gebouwen in de grond aanwezig waren. 
Zou van al dat schoons nog wat zijn terug te vinden? Het zag er „mislijk” uit: 
de rivier en de mensen hadden er al te lelijk huisgehouden. 
De Waal heeft haar loop geleidelijk naar het Zuiden verlegd. Wanneer ze daarmee 
begonnen is, weten we niet. Maar wel, dat ze volgens de kaart van Jacob van 
Deventer van omstreeks 1560, sinds die tijd een strook lands heeft weggeknabbeld 
van, ter hoogte van het fort Krayenhoff, ongeveer 150 meter breed (afb. 28). Een 
groot deel der verwachte nederzetting ligt dus al wel in het bed der rivier. Deze 
spoelde dan ook, nog ten tijde van van Schevichaven, en ook later, geregeld aller- 
lei stukken en brokken op onze oever aan. 
Dan alweer die ongelukkige duif- of tufsteen ! Deze was er in de 17° eeuw nog 
in zo grote hoeveelheid aanwezig, dat de stad het recht van exploitatie van de 
resten der oude gebouwen als steengroeven kon verpachten. Dit Romeins 
Nijmegen is dus tot tras vermalen. 

We bepalen ons verder tot het vermelden van de belegering der stad door 

de Fransen in 1794, de aanleg van de buitenwerken der vesting in de 17e en 
latere eeuwen, het fort Oost-Indië op de snijding van Weurtse weg en Waterstraat, 

dat in 1829 werd gesloopt, het grote fort Krayenhoff, dat tot voor kort in 
wezen bleef. 

Dat, en meer anders, had aanleiding tot grote vergravingen gegeven. Maar 
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toch : in 1834 waren nog vlak bij het fort Krayenhoff de resten van een groot 
Romeins gebouw gevonden, waarvan helaas niet veel naders bekend is. 2). En in 
1911 was bij rioleringswerk toch nog wel wat bouwpuin daar gezien. Men zag 
dus in 1920 niet zonder hoop de aanleg van het zgn. Waterkwartier tussen 
Weurtse weg en Biezenstraat tegemoet (afb. 29). En laten we nu maar direct 
zeggen dat daarbij op een enigszins avontuurlijke wijze de resten gevonden en 
onderzocht zijn van een gebouw uit Romeinse tijd, dat, ongeveer 100 bij 50 
meter groot, daar dus een oppervlak van een halve H.A. land had ingenomen. 
Het is gelukt de plattegrond ervan vrijwel geheel te reconstrueren en de 
bestemming die het had te achterhalen (afb. 30). 
Natuurlijk was ook dit stenen bouwwerk tot en met de fundamenten geheel 
weggebroken. Op een enkele plek slechts was nog een stuk fundament in wezen 
gebleven (afb. 31). 
Gelukkig had men bij de bouw, de fundamentsleuven moeten uitgraven 
in een ter plaatse aanwezige bijzondere taaie leemlaag, zodat ook bij de afbraak, 

2) zie thans OMROL, 1947 (H.B.). 
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die sleuven grotendeels intact waren gebleven, en, met fijn puin gevuld, nog 
konden worden teruggevonden. 
Een plattegrond als die van onze beide kerngebouwtjes is in het buitenland 
herhaaldelijk gevonden : ze is die der zgn. Gallo-Romeinse tempels. Op grond 
van de aanzienlijke overblijfsels, die elders ervan bewaard waren gebleven, is 
door een Duitse specialiteit op dit gebied een reconstructie van dat soort 
gebouwen gemaakt, die U een voorstelling van de betekenis van het gevondene 
zal kunnen geven (afb. 32). 
Men behoeft zich onze tempeltjes niet als onaanzienlijke gebouwtjes te denken. 
In de onmiddellijke nabijheid ervan werden, behalve fragmenten Romeins 
vensterglas, brokken van beschilderde muurbepleistering ed. ook toevallig 
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achtergebleven bouwfragmenten gevonden, waarbij bijvoorbeeld stukken van 
gecanneleerde natuurstenen kolommen met een diameter van so à 55 cm. 
Zulke brokstukken spreken ! 
Het meest opmerkelijke van de vondst is echter, dat een zo compleet tempel 
complex van elders niet bekend schijnt. 
Dergelijke tempels plachten door omheiningen van de profane buitenwereld 
afgescheiden te zijn. Elders schijnen daartoe levende hagen te hebben gediend. 
hoogstens vond men er resten van een gedeeltelijke stenen afscheiding. 
Hier daarentegen zien we een blijkbaar complete aanleg : elk der beide tempeltjes 
op een eigen tempelplein, dat aan een der zijden door een muur, aan de 
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overige drie door een gang was omgeven. De geringere diepte van de funda 

menten van de binnenmuur dier gangen veroorlooft aan zuilengangen — desnoods 
met houten kolommen — te denken. 
Het weinige dat overbleef was niet voldoende om de betekenis van andere 

onderdelen vast te stellen. Wel wijst het bijzonder brede fundament aan de 

Z.O. zijde der tempeltjes erop, dat ze behoorden tot de soort, die op een 

verhoging, een podium, was gelegen. Het brede fundament zal dat van een 

trap zijn geweest. De ingangen lagen dus ook aan die zijde. 
Een klein vertrekje pleegt als een soort portiersloge te worden verklaard. De 

lange rij vertrekjes aan de NO. zijde van de aanleg kwam ook bij cen in 

Duitsland gevonden tempel voor, maar kon ook dáár niet worden verklaard. 

Evenmin kon de vraag naar de hier vereerde godheden worden opgelost; al 

doen enkele vroegere en latere vondsten denken aan de matronencultus: die 

der aan de Benedenrijn vereerde moedergodinnen, blijkens hun variërende 

bijnamen, godheden van inlandse aard en lokale betekenis. Van die cultus 

zijn te Nijmegen meer sporen gevonden. 
Vóór langs het gebouw liep cen met breukstenen belegde strook, die plotseling 
haaks naar het Noorden omboog. Men zou aan de verharding of ook de 
waterafvoer, van een weg kunnen denken. In ieder geval is het opmerkelijk, 

dat na de ombuiging het vroegere beloop van de Waterstraat wordt gevolgd. 

Vooral, als men weet dat die naam Waterstraat” slechts bij vergissing is gegeven 
in plaats van de oeroude naam „Hoge weg”, een dier namen, als bv. ook de 

„Via Regia” of „Koningstraat”, waaronder zeer oude en meest dus wel vroeger 
Romeinse wegen schuil plegen te gaan. 
Ook op andere punten van het behandeld terrein werden toen en later nog 
resten van gebouwen gevonden, b.v. op het terrein van het slachthuis en bij 
een uitbreiding der stijfselfabriek. 
Tezamen met wat we door Smetius omtrent de toestand in de 17e eeuw weten, 

mag dit alles toch zeker wel doen denken aan een ter plaatse gelegen hebbende 
nederzetting: een stad met vele, waaronder belangrijke, stenen gebouwen, 
De datering ervan kon op de gebruikelijke wijze worden afgeleid uit de in 
grote massa’s door hare bewoners nagelaten resten. Ze moest hebben bestaan 
van het 3° kwartaal der 1° tot in het 3° kwartaal der 3° eeuw en vult dus 
precies de hiaat die ten Oosten der stad was gevonden. Deze datering werd 
bevestigd door een studie die Dr. Brunsting, in een Amsterdamse dissertatie, 
wijdde aan de inhoud van het nabijgelegen en blijkbaar bijbehorende grafveld, 
begrensd ongeveer door Voorstadslaan, Marialaan en Krayenhofflaan. 
De belangrijkheid der nederzetting kan, behalve uit hare gebouwen, ook blijken 
uit de inhoud van dit grafveld. Maar daar dat alles hier bezwaarlijk in natura 
zou kunnen worden getoond moet ik mij tot het noemen van een paar getallen 
bepalen. Ondanks het ontzaglijk vele dat naar we weten in vroegere, maar ook 
in recente tijd zoek raakte, kreeg Dr. Brunsting voor zijn onderzoek niet minder 
dan 3175 stuks min of meer gaaf aardewerk te hanteren, waarvan 1057 kruiken. 
Dit alles was in de Nijmeegse en Leidse musea aanwezig als uit dit grafveld 
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afkomstig. Ook de inscriptie (afb. 33), die op een honderdtal meters van het 
tempelcomplex werd gevonden, is niet zonder belang. De inhoud heeft betrekking 
op een „Collegium fabrum tignuariorum” : de nederzetting was dus blijkbaar groot 
genoeg om er een gilde van 
bouwvaklieden mogelijk te 
doen zijn. 
Wat was dat nu voor een 
stad ? 
De bekende later-Romeinse 
reiskaart, die als de kaart 

van Peutinger bekend staat, 
en andere later-Romeinse 
bronnen van dat soort geven 
ter plaatse ongeveer van 
onze stad de naam „„Novio- Afb. 33. 
magus”’ (afb. 34). 
En Noviomagus is, via het „Numaga” uit Karolingische tijd, alhoewel ietwat 

verbasterd nog steeds de naam van onze huidige stad. 
Dat Noviomagus droeg de bijnaam van Ulpia, haar blijkbaar door keizer Marcus 

Ulpius Trajanus verleend, evenals aan andere plaatsen van die tijd, oa. aan 

de burgerlijke nederzetting te Xanten, de colonia Ulpia ‘Frajana. 

In dat Ulpia Noviomagus woonden Bataven, zoals de inscriptie (afb. 35) 

bewijst, waarop T. Flavius Romanus zich cen „Bataaf uit Ulpia Noviomagus” 

noemt. 

Het was blijkbaar wel dàt Ulpia Noviomagus dat in de lage landen ten Westen 

onzer stad was teruggevonden. 
Hoe waren de Bataven er dan wel toe gekomen om in plaats van de veilige 
heuvels deze lage landen te kiezen ? 
We zouden dat zó kunnen verklaren. 
Toen de Bataven naar hier terugkwamen hadden de Romeinse soldaten zich 
reeds op de heuvels gevestigd. Men kan zich voorstellen, dat de Romeinse 
bevelhebber de niet betrouwbaar gebleken inboorlingen liever niet in de 
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onmiddellijke nabijheid had, en hun alleen toestond zich neer te zetten in de 
laagte, die vanaf de heuvels kon worden beheerst. 
Er heeft zich dan in die laagte naast de militaire nederzetting op de Hunerberg 
een burgerlijke nederzetting gevormd, die, toen het Romeinse legioen van hier 
vertrok, voldoende geconsolideerd was om op eigen kracht voort te kunnen 
blijven bestaan. 
En de Bataven hebben zich daar blijkbaar toen nog ongeveer 142 eeuw veilig 
gevoeld. De nabije rivier zal het hun niet lastig hebben gemaakt, daar de 

waterstaatkundige toestand vermoedelijk 
anders was dan nu. 
En ’t waren toen rustige tijden in deze 
streken, ’t was de tijd dat b.v. in Zuid- 

N Vv SV L PI À No Limburg de villae, de herenboerderijen 
óók zonder versterkingen, toch veilig 

V | ( M AGI BA konden liggen te midden hunner lan- 
it. derijen. 

TAV 5 D E G À kb: ‘t Was de tijd van de Pax Romana. 

T FLAVIAEPME). 
Ziedaar dan de opvolgster der eerste Nij- 
meegse Batavenstad, door de inmiddels 
voortgeschreden Romanisatie wel meer 

Afb. 35. speciaal het Bataafs-Romeinse Nijmegen 
te noemen. Hoe kwam die geheel nieuwe nederzetting aan haar naam ? Geheel 
nieuw, want ik meen in verband met enige recente publicaties erop te moeten 

insisteren, dat in de nederzetting niets is gevonden wat op een bestaan vóór het 
3° kwartaal der 1° eeuw zou moeten wijzen. 
De naam Noviomagus was Keltisch, de Bataven waren Germanen. Hoe kon 
dat? Dit scheen de befaamde Germanen-Kelten kwestie te raken. En ik zou 
er dus wel voor opgepast hebben over die naamkwestie te spreken, zo niet de 
reeds genoemde Dr. Brunsting op een lumineus idee was gekomen. Men vindt 
op Romeinse kopjes en schoteltjes dikwijls de naam van de eigenaar ingekrast. 
Ook in Ulpia Noviomagus was dat in de 2° en 3° eeuw in de mode. En het gelukte 
onze doctor een twaalftal der graffiti uit Noviomagus te ontcijferen. 

Hij legde dan deze twaalf namen aan taaldeskundigen voor. En wat bleek toen ? 
Dat er 5 Romeinse namen bij waren is niets wonderlijks in verband met de 
romanisatie. Maar wel wonderlijk was, dat van de 7 overige er geen enkele 
Germaanse was, maar de meerderheid beslist Keltisch. Er moeten dus in het 
Nijmegen der 2° en 3° eeuw nog heel wat mensen rondgelopen hebben me* 
Keltische namen. De Keltentaal kan er dus zeker geen vreemde taal zijn geweest. 
Dr. Brunsting meent dit toe te moeten schrijven aan een Keltische inslag, 
door de Bataven reeds in hun stamland opgedaan. Wij laten dit in het midden 
en constateren alleen, dat de naam onzer stad dus niet aan een oudere Kelten- 
bevolking behoeft te worden toegeschreven, maar door de bewoners van 
Noviomagus zelve best kan zijn uitgedacht. 

40 



De naam betekent: Nieuw veld, nieuwe plaats. Welke naam paste beter bij 

de nieuwe nederzetting, die onze Bataven, na van hun oude woonplaats op het 

plateau te zijn verdreven, op een geheel nieuwe plaats gingen stichten ? 

Ulpia Noviomagus bleef tot in het 3e kwartaal der ze eeuw in stand. Toen was 
het daar in de lage landen langs de Waal voor goed uit. 
We weten niet waaraan dit einde is te wijten. Het kan de onrust dier tijden 
zijn, die de niet verdedigbare stad onveilig deed worden. 
Want ook om diezelfde tijd raakten de villae van Zuid-Limburg verlaten. Ook 
zou de waterstaatkundige toestand kunnen zijn veranderd, en de rivier kunnen 
hebben bedreigd. 
In ieder geval is men toen weer naar de lang verlaten gelegen hebbende hoogten 
ten Oosten der huidige stad teruggekeerd. Sporen ener bij de vorige aansluitende 
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latere bewoning vonden we terug juist op de plaats waar de allereerste nederzetting 
had gelegen : Valkhof, Hunerpark en omgeving. 
Een bijbehorend grafveld lag bij de Hugo de Grootstraat, eveneens weer over 
een deel van het vroegere grafveld heen. Deze bewoning moet volgens de 
vele gevonden munten geduurd hebben tot minstens de allerlaatste jaren der 
ge eeuw. 

We hadden de vorige drie perioden van het Romeins Nijmegen zo netjes aan 
drie werkelijk teruggevonden nederzettingen : oppidum, legerplaats en de stad 
Ulpia Noviomagus, vast kunnen knopen. 
Wat zou bij deze vierde en laatste periode kunnen hebben behoord ? 
Hiervoor is nog slechts het begin ener oplossing gevonden. Enkele kleine 
onogelijke, maar duidelijk 4e eeuwse scherfjes wezen daarheen de weg. 
Het wekte verwondering dat die scherfjes achter in Heumensoord waren gevonden. 
Want reeds Smetius wist dat ten Zuiden der stad niet veel viel te halen. Die 
verwondering werd verbazing toen we daar op het aangewezen terrein niet 
alleen meerdere scherven uit dezelfde tijd vonden, maar ook onder het hakhout 
een laag, breed heuveltje konden onderscheiden, dat door sporen van een dicht- 
geslibde gracht was omgeven. 
Zou het werkelijk waar zijn, dat hier op de heide, ondanks de ontginning nog 
bovengrondse sporen van een laat Romeins castellum bewaard waren gebleven ? 
De latere ontgraving heeft het bewezen en ook resten van de schamele inboedel 
voor de dag gebracht, die een datering als die der vierde Nijmeegse periode 
gaven (afb. 36). 
Wat kon die eenzaam in de barre heide gelegen versterkte post hebben betekend ? 
De kaart wees uit, dat hij ongeveer op de helft lag van de rechte, vrijwel N.Z. 
lopende lijn die het Valkhof verbindt met Cuyk, waar ook veel uit vroegere 
en latere Romeinse tijd is gevonden en waarschijnlijk het Romeinse veer over 
de Maas was gelegen. Vermoedelijk was ons kleine castellum dus een wachtpost 
langs de a priori aan te nemen Romeinse weg van Nijmegen naar het Zuiden. 

Laten we nu eens zien wat we tot nog toe hebben. 
Achtereenvolgens oppidum en legerplaats ten Oosten, Ulpia Noviomagus ten 
Westen, tenslotte de laatste Romeinse nederzetting weer ten Oosten der huidige 
stad (afb. 37). Beide malen dus een sprong over het terrein der latere stad heen. 
Speelde dit dus in het geheel geen rol? 
De stad Nijmegen is tot in de zeventiger jaren der vorige eeuw in een nauw 
keurslijf van vestingwerken bekneld gebleven. Er is dus eeuwen lang op een 
betrekkelijk klein oppervlak telkens weer gebouwd, verbouwd en herbouwd. 
Nieuwe putten, kelders en wat al niet meer zijn er telkens gegraven. Niet veel 
grond zal er sinds de Romeinse tijd onberoerd zijn gebleven. We moeten dus 
zeer voorzichtig zijn met het trekken van conclusies uit wat er niet werd 
gevonden. Het is dus b.v. denkbaar dat, ondanks het tot nog toe ontbreken van 
sporen, de nederzettingen uit de 1° en 4° eeuw van Hunerberg en Valkhof zich 
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nog meer Westelijk dan het Valkhof, tot in de latere vestingstad langs de 

heuvelrand zouden hebben uitgestrekt. 
Maar in hoofdzaak schijnt het terrein der oude binnenstad slechts tot begraaf- 

plaats te hebben gediend. In de loop der jaren kwam langzamerhand een hele 

rij van vondsten daarop wijzen, die door waardevolle mededelingen van Smetius 

in zijn boek Oppidum Batavorum niet onbelangrijk kon worden uitgebreid. 

Het gemeentemuseum bezit een reeks van dergelijke vondsten. 

Het ware in het belang der geschiedenis wel zéér wenselijk als dat, wat wij 

weten dat nog in het bezit van particulieren zich bevindt, daaraan kon worden 

toegevoegd. 
Genoeg is echter reeds bij elkaar om ook in deze vondsten een scheiding te 
kunnen maken. Het is dan weer die van hoog en laag. 
In de bovenstad, zo ongeveer tussen Burchtstraat en Mariënburg, Broerstraat 

en Lange Nieuwstraat, vele duidelijke resten van een laat, ongeveer 4e eeuws 

grafveld, dat echter ook later nog in gebruik is geweest. We hebben immers 

enige duidelijk Frankische vondsten uit Broerstraat, Grutberg en Houtmarkt, 

van deze laatste plaats zelfs cen Frankische stenen grafkist. In de benedenstad 

daarentegen vele duidelijke grafresten, waarbij een hele reeks van stenen graf- 

kisten, uit de tijd van Ulpia Noviomagus langs Houtstraat en Lange Hezelstraat. 

Blijkbaar hebben we hier een uitloper van het door Dr. Brunsting bestudeerde 

grafveld, en is deze uitloper door de buitenwerken der vesting, de spoordijk 

enz. ter hoogte van het Kronenburgerpark daarvan geïsoleerd geraakt. 
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We weten nu dat in Romeinse tijd gaarne langs de wegen werd begraven. 
Zouden dan Hout- en Hezelstraat een deel van cen bescheidener Nijmeegse 
„Via Appia” zijn geweest ? 
Ik begin zulks te geloven. En Heumensoord heeft hieraan schuld. We zeiden 
reeds, dat het daar gelegen kleine castellum vermoedelijk een wachtpost aan een 
Romeinse weg was geweest. We namen het dus als uitgangspunt voor cen 
onderzoek. 
Ten Zuiden der stad lag van ouds overal heide; eerst betrekkelijk laat is deze 
ten dele in cultuur gebracht (Galgenveld, Nieuwveld enz). Die hei was vlak 
en bood geen obstakel. De Romeinen behoefden er dus geen tracé voor hun 
weg naar het Zuiden te zoeken, maar konden deze in rechte lijn van Noord 
naar Zuid tussen Valkhof en Cuyk uitzetten. We menen nu met behulp van 
enkele, helaas te schaars aanwezige, betrouwbare oude kaarten (o.a. een kaart 
van 1843) een weg te kunnen aanwijzen, die van de Heumense Molen, pal Zuid 
Noord en langs onze wachtpost, recht op het Vakhof aan gaat. 
Eerst langs een bij de ontginning verdwenen weg door Heumensoord, dan de 
Heyendaalse en de Drichuizer weg tot de Groesbeekse weg. We zijn hier aan 
een terrein gekomen, dat reeds omstreeks 1700 een algehele gedaanteverwisseling 
onderging ten behoeve van de aanleg van een vooruitgeschoven verdedigingswerk, 
waarvan het fort Kijk in de Pot de laatste representant is geweest. 
We nemen dus de bekende kaart van Jacob van Deventer van omstreeks 1560 
en gaan daarop verder. 
Een stuk ongeveer samenvallend met de huidige Coehoornstraat brengt ons 
naar een punt aan de Oostzijde van het Julianapark bij de Steenenkruisstraat. 
Deze laatste naam wijst, via een verdwenen verdedigingswerk „Steenen Kruis” 
genaamd, vermoedelijk terug naar het kruis, dat op het voormalige Melatenkerkhof 
bij het hier gelegen Melatenhuis der Middeleeuwen stond. 
De weg splitst zich nu in tweeën. 
Rechts langs een brede straat recht op het Valkhof aan. Deze straat draagt 
thans om Hollandse oren te gerieven de naam van Hertogstraat. Maar zolang 
Nijmegen Nimwegen was, heeft ze altijd Hersteeg geheten. Steeg betekent 
hier nu eenmaal niet, als in Holland, een nauwe straat. Het oostelijk georiënteerde 
Nimwegen noemde zulke straatjes gassen. De naam Heersteeg komt in deze 
streken méér voor. Met van Schevichaven zou ik hem gelijkwaardig willen 
achten met het meer Hollandse „heerweg, heerbaan, heerstraat”. 
Zou zo'n naam niet prachtig bij onze weg passen ! ? 
En is 't dan niet eeuwig jammer, dat zo'n belangrijk relict uit oeroude tijden, 
om zo futiele reden plaats moest maken voor een pitloze naam als Hertogstraat ! ? 
Laten we toch zuiniger zijn op de reeds al te weinige sporen onzer oudheid, en 
deze zorgvuldig sparen, ook al weten we dan nog niet direct welke betekenis 
ze hebben. 
De linkertak is blijkbaar de Ziekerstraat. En nu krijgen we weer iets heel 
aardigs! In oude stukken vonden we voor de Driehuizerweg de naam van 
Mookse weg. En in stukken uit de tijd van de uitbreiding der stad in de tweede 
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helft der 15e eeuw is de Ziekerstraat steeds de via qua itur versus Moldick, de 
Moudikse of Mookse straat, de straat dus naar de Maas ! 
Commentaar lijkt hier overbodig ! 

De natuur zelve wijst ons nu verder de weg. 
Het grote probleem voor mensen, en vooral voor trekdieren, was hier natuurlijk : 
hoe komen we gemakkelijk van hoog naar laag en omgekeerd ? 
De Singel ligt op ongeveer 33 M., de Waal en de lage landen van Ulpia 
Noviomagus op 9 à 10 M. boven A.P. Geen schrikwekkend, maar toch wel 
lastig hoogteverschil. 
Boven aan de Ziekerstraat begint nu een holle weg. Bij de Walstraten zien 
we reeds aan beide zijden een flauwe helling. Verderop, rechts, de hoogte van het 
Mariënburg en de Lange Koningstraat. Er is niets tegen om het blok huizen 
bij de voormalige Wiemelpoort weg te denken. We breken er dus doorheen, 
recht op de Houtstraat aan: links dan de helling van de Korte Molenstraat, 
rechts die van Pauwelstraat en Broerstraat. 
De Houtstraat moet U maar eens bezien van uit de Augustijnen- of uit de 
Bloemerstraat ! Ook hellen de hier gelegen gassen : Scheidenmakersgas, Rozen- 
kransgas, Ecnigheid of Pompegas en Jodengas, alle naar de Houtstraat toe. 
Ze waren daarenboven op één uitzondering na (de Jodengas) achteruitgangen 
van de trotse middeleeuwse herbergen aan de Zuidzijde van de Grote Markt. 
Onder aan de Houtstraat buigt dan onze weg, om Jodenberg en Hessenberg 
heen, naar het Westen, om daar de grote weg te treffen die naar en door de 
oeroude dorpen van het verwante Maas en Waal voert : de eerbiedwaardige „Via 
Regia of Koningstraat”, 

We staan nu even stil onder aan de Stikke Hezelstraat, tegenover de Houtstraat, 
bij Heuveltje en Ganzenheuvel. Er ligt daar een driehoekig blok huizen. Denken 
we dit weg, dan krijgen we een pleintje als bij een splitsing van wegen. We 
zien uit naar een óók gemakkelijker, maar meer directe weg om de Waal te 
bereiken. We kunnen daartoe rechtuit de flauwe helling kiezen van Kabelgas 
en Vinkengas. Maar ook spiraalsgewijze om de heuvel gaan !): onder de St. Steven 
door langs Ganzenheuvel, onder het St. Janshuis door langs de Nonnenstraat 
en dan onder de Klokkenberg en Sint Teunis door langs „de via lapidea of 
Steenstraat” naar de veerpont, onderaan de Lindenberg, waar in oude tijden, 

lang vóór de uitvinding van de gierbrug, de veerponten afvoeren. 
Desnoods kan men nog verder gaan, en onder de burcht door, langs de Lange 
Baan, de vroegere, thans verlegde, uitmonding van het Meertje bereiken. 

Ik hoop dat U mij zult toestaan, tot slot, op dit snijpunt van wegen nog even 
wat te fantaseren. 
Boven dit snijpunt rijst steil de helling van de laatste uitloper der heuvelrij, 

t) N.B. Deze route werd later door de schr. niet meer geheel gehandhaafd (H.B.). 
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hgt dominerend de plek, waarop sinds de 13e eeuw de St. Stevenskerk is gelegen. 
Die plek was in 1254 nog onbebouwd; voor de schenking ervan moest graaf 
Otto de Rooms-Koning om verlof vragen; ze droeg de geheimzinnige naam 
van Hundisburg, die aan de Middennederduitse naam Hunne of hunt voor de 
centenarius, de honderdman, doet denken. 
Ook van Schevichaven droomde zich dáár al eens de oudere Frankenburcht, het 
„palacium publicum” van waaruit Karel de Grote op 7 Juni van het jaar 777 
de oorkonde uitvaardigde, waaronder, na een periode van verduistering, voor 
het eerst weer de naam onzer stad Numaga staat genoemd. 
Charlemagne hield, blijkens de elders voor zijn burchten gekozen terreinen, 
van schone natuur en weidse vergezichten. 
Hij zou zich dus op ons Valkhof een geheel nieuwe burcht kunnen hebben 
doen bouwen. Want was het niet dat dáár op een hek geschreven werd het vers 
van Smetius : 

Quem dabis haec possit qui dare cuncta locum ? 

of, in het ulevellen rijm van onze oude Schonck, 

Weet gij mij een plaats te noemen 
Die op zóóveel schoons kan roemen ? 



DE EERSTE PERIODE 

Wooncentra in de omgeving van Hunerpark-Valkhof en 
op het Kopse Veld (20-70) 

VONDSTEN IN HUNERPARK 1923 t)  ® 

In Februari 1923 begon men met het ter verfrissing diep omspitten van de grond 
aldaar. Hiermede werd in de eerstvolgende winter voortgegaan. Voor en na werden 
bij deze en andere in het park uitgevoerde werkzaamheden Romeinse munten en 
scherven gevonden. Zie hierover de Verslagen van 1923, 1924, 1927, 1929. 
In 1923 werd begonnen dicht bij de oude stadsmuur. In de nabijheid hiervan 
kwam allerlei bouwpuin voor de dag: veel Romeinse panfragmenten, zeer veel 
tufsteen, ook in grotere, rechthoekig bewerkte stukken ; echter ook bakstenen van 

latere tijd. Verder Romeinse en latere aardewerkscherven (oa. T. S. bodem 
Drag. 29). 
Het bouwpuin bezichtigde ik op 6 Maart nader met de heer Ir. J. J. Weve. Ook 
deze achtte het ten dele van beslist Romeinse oorsprong. Echter zag hij aan een 
middeleeuwse baksteen, en zelfs aan 4 of 5 bakstenen uit de 18e eeuw, de door hem 
op het Valkhof voor een veel vroeger tijdvak typisch geachte, met rood baksteen- 
gruis gemengde metselspecie — en leek hierdoor zeer teleurgesteld. 
Op mijn verzoek hebben de plantsoenarbeiders sindsdien het door hen gevondene 
bewaard en ingeleverd. Zie voor het in 1923 op deze wijze verworvene het Verslag 
van dat jaar. 
Zeer merkwaardig is 't dat hier en in de onmiddellijke omgeving (zie ook beneden, 
ze Walstraat, Gerard Noodtplein) — evenals op het Valkhof (zie het desbetref- 

1) N.B. Schrijver gebruikt Hunner /Hunerpark door elkaar. Het laatste meer in de latere 
stukken; historisch het meest juiste. Hij prefereerde ook voor zover ik mij herinner, deze 
spelling. 
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fende artikel in OMROL N.R. II, 1921) — weer nagenoeg uitsluitend de combi- 
natie zéér vroeg — zéér laat werd gevonden. Zeer duidelijk is in dit opzicht de 
bijgevoegde lijst der gevonden munten. 
Juist deze gelijkvormigheid geeft aan de hier gedane vondsten haar waarde: de 
grond is hier, b.v. voor de buitenwerken der voormalige vesting en de latere 
parkaanleg, herhaaldelijk omgewoeld, zodat anders aan dergelijke losse vondsten 
hier weinig waarde zou mogen worden toegekend. 
Reeds Smetius (Oppidum Batavorum, pag. 36), merkte op dat voorwerpen uit de 
laat-Romeinse periode speciaal „in colle circa arcem” in grote hoeveelheid werden 
gevonden. Zie ook de „Chronijk’ van Smetius — In de Betouw, pag. 41. 

16 Maart 1923 

Vele T. S. en ook andere scherven, met enig brons en ijzer benevens beenderen, 
stukjes houtskool en vette gele leem, volgens mededeling der arbeiders op 1 à 142 
Meter diepte uit een gat op enkele Meters ten Oosten van het St. Canisius 
standbeeld. 

HUNERPARK BĲ DE GROTE VIJVER, NOV—DEC. 1924, JAN. 1925. 

Het plantsoen rondom de grote vijver omgespit, zo diep — soms tot 142 Meter — 
dat bij de eerstvolgende stormwind alle daar staande peppels, zonder uitzondering 



zijn omgewaaid. Volgens mededeling der arbeiders werd hierbij op enkele plaatsen 
de oude cultuurgrond onberoerd aangetroffen (afb. 38). 
Terwijl elders in het park meestal slechts munten en losse scherven werden 
gevonden, kwamen hier, vooral in het zuidelijk kwadrant van de aanleg, zeer vele 
aardewerkfragmenten voor de dag, waarvan vele bij elkaar bleken te behoren. Het 
gelukte dan ook de grote, zeer vroege puntamfora IV 558 eruit te reconstrueren. — 
Voorts o.a. ijzerfragmenten. 
De gelijktijdig ontvangen voorwerpen zijn zo goed mogelijk bij elkaar gehouden 
in de groepen A, B en C. Bij de groep C ook enkele zeer late scherven. 
In December 1924 alhier gevonden vier M. Br. van Augustus, in de loop van de 
zomer 1925 bij het schoffelen te dezer plaatse nog twee M. Br, waarvan één 
Tiberius en één Claudius I, en één K. Br. van Constantinus 1. 
De bovenvermelde omstandigheden, de toestand waarin vele scherven verkeerden 
(veel eraan vastgekleefd en hard geworden vuil), benevens de mededelingen van de 
arbciders, dat ze uit „brandgaten” kwamen, waarin ook houtskool en beenderen, 
doen vermoeden dat hier oude, onberoerd bewaard gebleven afvalgaten zijn 
aangesneden uit de tijd van het „oppidum”. 
In dit verband verdienen ook de zeer vele fragmenten van grote tweeorige kruiken 
en amforen, benevens die van grote voorraadpotten bijzondere vermelding. 

HUNERPARK DECEMBER 1924 A 

Arretijnse Terra Sigillata 
Klein randfragment van versierd exemplaar, vorm onbepaald. 

Der 
Haltern 8 bodem met merk XANTH vgl. C. IL. L. 10009, 317° enz. (m. 1427). 
Haltern 8 oranje randfragment. 
Haltern 7 klein wandfragment. 

Fragmenten van bodembord. 

Gallische Terra Sigillata, versierd 
Drag. 29 bodem met stempel AVRELVS. FE en geringe resten van het décor (m. 1428). 
Drag. 29 groot voet-, wand- en randfragment. 
Drag. 29 wandfragment van nog 3 à 4 exempl. 
Drag. 37 wandfragmenten van één exemplaar met zone-décor. 

Gallische ‘Terra Sigillata, glad 
Hofheim 2 meerdere exempl. 
Hofheim 4 dre of vier exempl. 
Hofheim 7 drie exempl. 
Hofheim 8 twee exempl. 
Drag. 18/31 _randfragmenten v. één exempl. 
Groot fragment van het onderstuk van een bijzonder groot exempl. v. Hofheim 5 (???) 

Belgische waar 
Haltern 84 twee fragmenten. 
Haltern 72 randfragment van één groot, rood exempl. 
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Haltern 72 bodemfragment van één groot rood bord met fragment van een radiaal stempel 
BOR 

Haltern 72 bodemfragment van twee kleine rode borden (of drie). 
Haltern 75 bodemfragment Pompejaans-rood bord, 
Haltern 75 bodem van een potje in fijne bruine T. N. 
Haltern 75 fragment van zwarte, grovere dito. 

Varia 
Klein fragment van een aarden lampje (vgl. Vindonissa III 581 met riffelornament). 
Haltern 59 twee exempl, vgl. ook Hofh. 79. 
Kruikhals Hofh. 50 (Halt. 45 — Hofh. 50) 
Kruikhals Hofh. 55. 
Flink fragment van een wrijfschaal met zgn. horizontale rand in wit met bruine steentjes doorspekt 
baksel als Hofh. pag. 311 
Vele fragmenten (bodem, wand en rand) van vermoedelijk eenzelfde grote voorraadspot, vgl. 

Haltern 65 en 97, Ons met betrekking tot de grootte vrij dunwandig exemplaar in 
„Belgische” techniek, de ongeveer 8 c.M. brede rand echter van het type Mitt. Westfalen 
II Abb. 30, Op en bij de rand sporen van zwarte verf. 

Germaans rand- en dito bodemfragment. 
Enkele losse fragmenten, waarbij een paar in het grijsgranietachtige materiaal als Hofh. pag. 312, 

Vermeulen pag. 104 techniek 1 en II. 
Hals van zware amfora, vgl. Vermeulen 84 c (pag. 101) 
Diverse ijzer-fragmenten (in afzonderlijk kistje). 

HUNERPARK DECEMBER 1924 B 24 

Terra Sigillata, glad 
Haltern 8 één exempl. met merk |A 

punt (m. 1429). 
‚ vgl. C, I. L. 10009 No. 5la alwaar zonder 

OEL! 

Haltern 11 één exempl. (randfragment). 
Haltern 7 (?) één exempl. (wandfragment). 
Haltern 7 fragmenten van één of twee Arret. borden. 

Hofheim 2 drie exempl. 
Hofheim 4 één exempl, 
Hofheim 6 drie exempl. 
Hofheim 7 __ twee exempl. waarvan een met fragment merk (CAPIJTOF (m. 1430). 
Hofheim 13 (2?) één exempl. (wandfragment). 

Belgische waar 
Haltern 72 fragment van groot rood bord. 
Haltern 74 fragment van groot rood bord. 
Haltern 74 groot, vlak, rood bodemfragment van bord. 
Haltern 84 één exempl. 
Haltern 87 één exempl. 
Klein rood Belgisch wandfragment. 

Varia 
Kruikhalsje in blauw-rood Xantens aardewerk (zie hiervoor B. J. 122 pag. 343 vlgg.). 
Goed afgedraaide bodem in een baksel gelijkend op het „Nijmeegs” aardewerk, 
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2/3 van een zeer klein potje met sterk naar binnen gebogen gladde rand, in rose geverfde 
witte aarde. 

Fraaie, grote éénorige kruikhals, Haltern 45 (vgl. aldaar Abb. 24.1), met zeer breed, zesledig oor. 
Rossig baksel met blauwgrijze kern en grotendeels bewaard gebleven verfovertrek thans van 

grijzige kleur. Hierbij een wandfragment en 2 bodemfragmenten, waarschijnlijk van dezelfde 
kruik. 

Grote, grauwwitte, cylindervormige kruikhals Hofh. 50 met deel van vierledig oor. 
Rood baksel met blauwgrijze kern. Vgl. Haltern 45, 
Grote, grauwwitte, cilindervormige kruikhals Hofh. 50 met deel van vierledig oor. 
Twee fragmenten van kruikhalzen Hofh. 50 buiten wit, de kern rose. 
Kleinere kruikhals in zacht, bruinrose baksel, éénorig. Latere variant van Hofh. 50? 
Twee blijkbaar bij elkaar behorende, brede, vrij zware, rechthoekig gebogen oren, zesledig, rood 

baksel met blauwgrijze kern. Aan de binnenkant zijn ter hoogte van de bovenaanzet de 
sporen zichtbaar van een naar buiten uitgedrukte halsring. Vgl. Haltern 53B enz. 

Hals van tweeorige kruik met halsring. Vgl. Breuer IX, S en,‚ voor profiel van de bovenrand, 

Hofheim 65. Hard, met wit overtrokken, rose baksel. 
Vele hals-, wand- en bodemfragmenten van twee grote, grijswitte tweeorige kruiken. Zie óók voor 

materiaal, Hofheim 62. Hierbij een grotendeels complete hals. 
Vrij complete hals van grote tweeorige kruik, bruinrose, sterk glimmerhoudend baksel, met dun, 

rozig geel overtrek, Hofheim 77. 

Zie ook Annalen Nass-Altertumskunde Bd 34 (1904) pag. 97 2a. 
Korte hals van een grote amfora, Haltern 71. 
Hals- en wandfragmenten van twee grote amfora’s, Haltern 70, waarbij een vrij complete hals. 
Grote, gerestaureerde amfora IV 558. Vgl. Haltern 66, Hofheim 73. 
Hiervan waren aanwezig: de gehele buik en punt op enkele onbelangrijke fragmenten na, de 

punt echter aan de onderkant beschadigd, — verder de aanzet van de schouder en één geheel 
compleet, aan het benedenstuk passend oor, waaraan nog een klein deel van de monding. 
(Gerestaureerd in 1926 door de heer J. Arens). 

Enige oren, bodem- en vele wandfragmenten, waarbij grote en bij elkaar (wellicht ook bij de 
bovenvermelde halzen) behorende, van meerdere grote kruiken en amforen van divers 
fabrikaat. (Hierbij ook fragmenten behorende bij afdeling C). 

Randfragmenten van twee wrijfschalen, Haltern 59. 
Groot fragment van wrijfschaal met zgn. horizontale rand. Baksel als Hofheim, pag 311. 
Klein grijs randfragment van wrijfschaal, type en materiaal als vg. 
Randfragment van wrijfschaal met zgn. horizontale rand, in glimmerhoudend, bruinrose, met 

lichtbruin overtrokken baksel. Vgl. Hofheim, pag. 309 en 276. 2. 

Grofwandig aardewerk 

Groot rand-wandfragment van potje Hofheim 87 en drie bodems van potten in hct grijsgraniet- 
achtige materiaal als Vermeulen, pag. 104 I en II. 

Enkele niet gedetermineerde aardewerkfragmenten. 
Bronzen bandvormig voorwerp, waaraan bronzen ring. 

HUNERPARK 5 JANUARI 1925 C 
[2 

Terra Sigillata 

Haltern 1 één exemplaar (klein randfragment). 
Haltern 8 twee exemplaren. 
Fragmenten van bodem Arretijns bord, 
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Terra Sigillata, versierd 
Hofheim 16 één exemplaar (fragment van voet). 
Drag. 29 één excmplaar (vrocg typc). 
Drag. 37 (?) twee exemplaren (één hiervan misschien Drag. 30). 

Gallische Terra Sigillata, glad 
Hofheim 2 drie exemplaren waarvan één met onleesbaar stempelfragment (m. 1431). 
Hofheim 6 twee exemplaren. 
Hofheim 7 drie of vier exemplaren waarvan één met het stempel ALBI (m. 1432), één met 

onleesbaar stempelfragment. 
Hofheim 12 twee exemplaren. 

Belgische waar 
Haltern 72 randfragment van rood bord. 
Haltern 74 _randfragment van rood bord Haltern 97, Randfragment (zwart geverfd) en wand- 

fragment van grote voorraadspot in Belgische techniek. 

Grof aardewerk 
Bodem van pot in grijsgranietachtig materiaal als Vermeulen pag. 104 1 en II. 
Fragment van bodem van bord in materiaal als vorige. 

LATE PERIODE 

Akei 1_ één exemplaar met raadjesversiering. 
Alzei 3 of Niederbieber 22 één exemplaar. 

Varia 
(Zie ook vg. afd. B). 

Fragment van bakje in fijn „Nijmeegs” aardewerk. 
Kruikhals, vgl. Hofheim 50. 

HUNERPARK 9 JANUARI TOT EN MET 4 FEBRUARI 1925 Ee 

Vondsten bij het omspitten van de parkaanleg bij de kleine vijvertjes in de helling 
tussen de Batavieren weg en het bovendeel van de Nieuwe Ubbergse weg, tegenover 
voormalig huize „Belvoir” (afb. 39). (Deze parkaanleg werd, evenals de grote vijver 
en omgeving, in 1935 ten behoeve van toegangswegen tot de Waalbrug, geheel 
vergraven en vernield). 
26 Januari alhier cen K Br. van Valentinianus. 

Arretijnse Terra Sigillata 
Haltern 8 twee exemplaren (waarvan één helder-oranje). 
Haltern 8 bodemfragment van Arretijns bord. 

Gallische Terra Sigillata, versierd 
Drag. 29 vijf exemplaren, waarvan een bodem met het merk OF-LABIONIS (m. 1433) en 

kleine rest van het décor (hierbij waarschijnlijk nog een bijbehorend wandfragmentje) 
Drag. 30 twee of drie exemplaren. 
Drag. 36 twee exemplaren, 
Drag. 37 één exemplaar met zonedécor. 
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Gallische Terra Sigillata, glad 
Hofheim 2 meerdere exemplaren. 
Hofheim 4 tien exemplaren, waarvan twee gemerkt, respect. _ OFCALVI en (O)FMAPO 

vgl. C. 1. L. 10010, no, 1262 (m. 1434, 1435). 
Hofheim 6 vier exemplaren, waarvan twee gemerkt resp. /LBV (Albu) en OFPR [.….. 

(m. 1436, 1437). 

Hofheim 7 _ vijf exemplaren. 
Hofheim 8 één exemplaar mct merk ABVS 
Hofheim 9 één exemplaar met merk AQVI 

‘EC. LL, IOO1O, No. 16 b (m. 1438). 

(m. 1439). 

Belgische waar 
Haltern 84 twee exemplaren. 
Haltern 84 kleine fragmenten van twee vroege T. N. potjes. 

Varia 
Twee vroege kruikoren (één vijf, één drieledig). 
Bodemfragment van bord in „Nijmeegsch” aardewerk. 

Glas: fragmenten van twee lichtgroene exemplaren. 

LATE PERIODE 

Niederbieder 5 één exemplaar (randfragment). 



HUNERPARK GRAVING VOOR FUNDAMENT STANDBEELD —_ 2 
ST. CANISIUS, MAART 1927 

Bij het graven voor de fundering van het in het park te plaatsen S. Canisius- 
standbeeld, tegenover de Gerard Noodtstraat en op enige Meters ten Noorden 
van de St. Jorisstraat, werden de onderstaande fragmenten gevonden. 

Terra Sigillata 
Haltern 8 één exemplaar met fraai merk Jer Â :C. L. L, 10009, no. 2 

als Geissner Taf. 3 Nos 129 en 130. 
Hofheim 2 twee exemplaren. 
Hofheim 4 één exemplaar. 

en w (m. 1440). 

Belgische waar 
Bodemfragmenten van groot lichtgrijs bord. 
Klein fragment van potje in fijne TN. 

LATE PERIODE 

Alzei 1 _randfragment van één exemplaar. 

HUNERPARK DECEMBER 192 

Afgraving ter afronding, ten behoeve van het verkeer, van de punt tussen de 
bovenuitmonding van de Hunerweg en de Nieuwe Ubbergse weg. 

al? 

Terra Sigillata, glad 
Drie bodemfragmenten, waarvan één met fragment van merk JS FE (m. 1441). 

Belgische waar 
Eén bodeinfragment van vrij grove T. N. pot, de breuk bruinachtig grauw. 
Fragment van wrijfschaal met zgn. horizontale rand, gelig fabrikaat met grijze kern als Hofheim. 
pag. 311, 

Grof aardewerk 
Een randfragment van diepe schotel, vgl. Hofh. 91, fabrikaat als Vermeulen pag. 104 1, 
Drie fragmenten van baksteenachtig aardewerk, waarbij een randfragment van wijde schaal, vgl. 
Vermeulen 91 en Wiesbaden (O RL. Lief. 31) XV 23. 
Een randfragment van pot met korte, verticaal staande en tot een rand naar buiten omgebogen 

hals. 
Een bodemfragment. 

Germaans aardewerk 
Een randfragment. 

LATE PERIODE 

Een T. S. bodem, type Alzei. 
Verder nog enige niet gedetermineerde fragmenten. 
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HUNERPARK 13 OCTOBER 1939 

Bij het graven van schuilkelders in de onmiddellijke nabijheid van het St. Canisius- 
standbeeld werden diverse fragmenten gevonden. 

Terra Sigillata, versierd 
Fragment van Drag. 29. 

Terra Sigillata, glad 
Bodemfragment van groot Arretijns bord. 
Fragmenten van borden Hofh. 4 en Drag. 18. 
Fragment van bakje Drag. 27 met merk B AS SI (m. 1518). 

Belgische waar 
Wandfragment van potje in grijze T. N. 

Kruiken enz. 
Halsfragment van vroege kruik. 
Enige wand- en voetfragmenten. 

Ruwwandig aardewerk 
Enige fragmenten, waarbij : 
Randfragment van aardewerk als Vermeulen pag. 104 1; voor type vgl. Hofheim 91 B. 
Grauw randfragment, met vettig glimmende, rond naar buiten gebogen rand. 
Wandfragmenten van grote amfoor of voorraadspot. 

Germaans aardewerk 
Vettig glanzend randfragment. 

LATE PERIODE 

Fragment van zware T, S. schotel van Alzei-type. 
Randfragment van ruwwandig bord, laat type in Fifelaardewerk. 

DERDE WALSTRAAT, BĲ ST. JORISSTRAAT No. 14, MAART, APRIL EN 
JUNI 1929 2 

Bouw van een gymnastieklokaal voor de St. Josephscholen. Kad. Nijmegen. 
Sectie C. 6746. 
Zie afb. 4o, kaartje van de kadastrale tekening van de vroegere en huidige 
toestand. 
In Maart en April 1929 werd aan de ze Walstraat op cen tot dan toe grotendeels 
onbebouwd gebleven terrein (waarop alleen op enige afstand van en in schuine 
richting t.o.v. de straat een rijtje oude kleine woningen, die toen tevens afgebroken 
zijn) gegraven ten behoeve van de fundering en cen kleine verwarmingskelder 
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voor een gymnastieklokaal behorende bij de nabijgelegen R. K. scholen der 
Broeders C.O.0. 
Zelf heb ik het terrein geregeld bezocht, maar ook aan de belangstellende hulp 
van Broeder Hyacinthus is het behoud van meerdere interessante aardewerkfrag- 
menten te danken. 
In Juni d.o.v. alsnog enige voorwerpen gevonden bij het funderen van een tuin- 
muur aan de achterzijde van hetzelfde terrein. 
Evenals elders in deze buurt werd hier zeer vroeg en zeer laat goed tezamen 
gevonden. 
Bijzonder merkwaardig is dat zoveel Germaanse scherven gevonden werden. 
Door de werkman Verhal niet opgemerkt, zijn deze merendeels door mij zelf uit 
de modder tezamen gezocht, waardoor het mogelijk werd één pot geheel, twee 
potten ten dele te reconstrueren (A. 40,41,42). 
Het Germaanse goed kwam in hoofdzaak uit een tweetal gaten ter plaatse van de 
verwarmingskelder — die ten dele onuitgegraven moesten blijven. In deze gaten 
werd veel houtskool waargenomen. 
Evenals bij de Germaanse bleken ook bij de andere scherven er vele bij elkaar te 
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behoren : b.v. de kom Drag. 29 met merk ACV T VS, het bakje Hofh. 6 
met merk PA VL, enz. 

Terra Sigillata, versierd 
Belangrijke fragmenten van een zeer vroege variant van Drag. 29, te vergelijken met de afbeelding 
in Oxé, Frühgallische Reliefgefässe am Rhein, (Materialien 6. Frankfurt a/M 1934), merk 

ACVTNe=* _(m. 1442). 
Twee kleine fragmenten van dergelijke vroege variant(en) Drag. 29. 
Een fragment van latere variant Drag. 29. 

Terra Sigillata, glad 
Klein randfragment met riffelversiering Haltern 8 (diameter vermoedelijk ongeveer 11 c.M.) 
Aanzienlijk fragment van een variant van Haltern 15 (het verticale deel smal en geheel bedekt 

met riffelversiering), merk DOVM (m. 1443) (een dergelijk exemplaar met hetzelfde 

merk in Gem. museum [nieuw : XI. 95), afkomst Pesthuis) met twee opgeplakte kwasi-oortjes. 

Zeer klein bodemfragment met even nog de karteling van de opstaande rand vgl, Haltern 2 

en 15b. 
Bord (3 niet passende fragmenten van hetzelfde exemplaar) Hofheim 2 met platte randribbel ; 

merk uitgebroken. 
Fragment bord Hoth. 4. 
Fragment bakje Hofh. 5. 
Nagenoeg compleet bakje Hofh. 6 van eigenaardig baksel, merk P A V L (m. 1444). 

Klein randfragment van bakje Hofh. 6. 
Fragment van bakje Hofh. 7 (vroege variant van Drag. 27 met platte randribbel). 

Fragment van bakje Hofh. 9. 
Fragment van bodem van vroeg bord met hoge standring, 
Fragment van bodem bord met „Rädchenkranz”. 
Wand- en randfragment te vergelijken met Oswald-Pryce. Plaat LXVIII Nos 12—14. 

Een voet- en twee wandfragmenten van bakjes. 

Belgische waar 
Helft van een rood bakje Halt. 80. Hofh. 103 diam. ongeveer 8% c.M. merk 

Dit merk in Museum Kam op de bakjes 11 (S) en 32 (E) van dezelfde vorm. 

Wandfragment van een beker van fijne rose aarde met versiering van horizontale gleuven en 

verticale lijnengroepen. Vgl. Halt. type 87 en Abb. #4.10. 
Hofh. type 101. Zie ook „Opgraving van een urnenveld te Uden (N. B)” in OMROL N. R. V.2 

(1924) Afb. 10, 7e en 7d. 
Klein bodemfragment van rood Belg. bord. 
Groot fragment van rand (2 passende stukken) vgl. Halt. 54. 
Randfragment van fijn gepolijste rose aarde, van buiten bruin gesmoord. 
Zie Vermeulen type 30 — Holwerda, N. Vroegste Beschaving X. 15. 
Voor materiaal Halt. pag. 289. Hofh. pag. 337. 
Groot fragment van bodem en (niet aansluitend) wandfragment van T‚ N. kom, te vergelijken 

met Hofh. 109A, de bodem echter veel hoger en kegelvormig opgevoerd. Op de onderkant van 

de bodem het merk VIPACI) met sporen van een rechthoekige omlijsting. 

CL L. XIII 10010, 2049. 
Fragmenten van meerdere vroege T. N. uren, ten dele met fijn gepolijst oppervlak. 

Rand- en wandfragmenten van minstens vier kurkurnen Halt. 91, waarvan een zeer groot. 
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Varia 
Kleine kruikhals met oor. Zie Hofh. 50—51. 
Drie kruikhalzen van type Halt. 45 tot Hofh. 50. 
Een kruikhals van type Hofh. 50. 
Twee kruikhalzen van type Hofh. 55. 
Een kruikhals, twee-orig, type Halt. 52. 

Randfragment met fragment oor van amphora Halt. 67. 
Hals van een zware amphora, vgl. Halt. 70 (voor lipvorm echter Halt. 69). 
Wandfragment met oor van honingpot vgl. Hofh. 66A. 
Randfragment van wrijfschaal Halt. 59. 
Randfragment van grove wrijfschaal met zgn, horizontale rand, grijzig wit met blauwgrijze kern, 
geheel zonder binnenkraag (dit laatste zou volgens Halt. en Hofh. kenmerk kunnen zijn van 
vroege exemplaren. Zie voor het materiaal Hofh. pag. 311? 
Randfragment van licht wrijfschaaltje met zgn. horizontale rand; geelwit baksel, waarin zeer 
veel tamelijk grote bruine steentjes; als uitgiet een eenvoudig gleufje in de bovenrand. Zie 
voor materiaal Hofheim pag. 311. 
Twee punten van grote amforen, waarvan de ene van grof, bruinrood baksel, de andere met 
een kleiprop gedicht. 
Zwart geverfd, zwaar randfragment van zeer grote voorraadspot met naar binnen gebogen 
horizontale rand in Rom. techniek. Haltern twpe 65, randprofiel als ibid Abb. 35.3. 
Twee randfragmenten van diepe schotels als Hofh. 91. Zie ook Wiesbaden (O R L. XXXI) 
Taf. XIII. 27, 
Wand- en bodemfragment van bekertje, vgl. Hofh. 85. 
Fragmenten van meerdere potten, te vergelijken met Halt. 57 en Hoth. 87, merendeels wel 
in het grijsgranietachtige aardewerk als beschreven Hofh. pag. 312, Vermeulen pag. 104, 
techniek 1 en II. 
Enkele lossc fragmenten. 

LATE PERIODE 

Grof rand- of wandfragmentje van late T. S., met resten van een uit rijen van druppelvormige 
putjes bestaande versiering. 

T. S. bodem, materiaal en vorm als Alzei. 
Randfragment van wrijfschaal met zgn. horizontale rand (ook dit fragment geheel zonder 
binnenkraag !), roodbruin geverfd. Zie voor dergelijke stukken Valkhof (OMROL. N.R. II 1) 
pag. XXIV. 
Bodem van grove pot in Eifelaardewerk. Zie hiervoor eveneens Valkhof 1.c. pag. XXVI, 

Germaans aardewerk 
Zéér vele fragmenten van diverse aard, 
Hieruit gereconstrueerd de pot A 42 en de beide grote fragmenten van dergelijke potten 
A40 en A41. 

Brons 
Fraaie „ogenfibula”, vgl. Hofheim, hoofdtype II, onder b: „Fibeln mit Löchern statt der Augen”, 

ook Almgren fig. 49—50 ; Hofh. pag. 134: „am Mittelrhein in irgendwie nennenswerter Anzahl 
nicht über die claudisch-neronische Zeit”. 
Latène (?)-fibula, een deel van de naald ontbreekt. 
Latène (?)-fibula, een deel van de naald ontbreekt. Vgl. Almgren Taf. 1 No. 9; het bovenstuk 
van de beugel boven de beugelknop bij ons exemplaar veel breder, en met lijnversiering. 

Enkele fragmenten. 
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MUNTEN 

M. Br. gehalveerd, Kz. altaar van Lyon, 
M. Br. Vespasianus, Coh. Suppl. No. 77 (geslagen 72/73) onbesleten. 
K. Br. Claudius II Vgl. Coh. 51 barbaarse slag Kz. altaar en CON(SECRATIO). 
K. Br. Constans Coh. No. 123. 

Kz. Phoenix op brandstapel, FEL. TEMP. REPARATIO ; afsnede TRS. 
K. Br. Constantijnen (Constans ?). 

Vz. D N CONSTA, AVG, 
Kz. tweesoldatentype met één standaard, GLORIA EXERCITVS. 

K, Br. Valens Coh. 72. 
M. Br. klein en dun, onkenbaar. 

DERDE WALSTRAAT BĲ ST. JORISSTRAAT 11 AUGUSTUS 1927 2 

Gevonden bij aansluiting van het perceel Nos 6—12 aan de N.W. zijde der 

straat (Kad. Nijm. C 6745) aan de riolering, en door de voorman der arbeiders 

G. van den Ing ons bezorgd. 
Niet onwaarschijnlijk is vroeger bij het leggen van het riool in deze straat reeds 
een en ander gevonden, immers werd bij het begin van het werk door een ter 
plaatse wonend oud man terstond gewaarschuwd. 
De voorwerpen zouden op ongeveer 2 M. diepte op de grens van het natuurlijke 
zand zijn gevonden. 
De vaasvormige Bataafse pot A. 38 kwam, alhoewel gebarsten, mij vrijwel gaaf 
en ongeledigd in handen, bij lediging bleek hij niets dan zand te bevatten. 
Uit vele bij elkaar behorende scherven kon voorts de Germaanse pot A. 39 
gereconstrueerd worden. 
Zeer merkwaardig zijn de fragmenten van een grotendeels bewaard gebleven 
wrijfschaal Haltern 59, waarin nog de gaten en krammen ener antieke reparatie. 
Ook van een diepzwarte kurkurn vele bij elkaar behorende fragmenten. 
Naast het zeer vroege goed, wederom enige duidelijk zéér late aardewerk 
fragmenten. 

Terra Sigillata 
Klein randfragment van Arret. T. S. bord Haltern type 1 (dus Service 1!) 
Klein randfragment van Arret. T. S. bord Haltern type 3. 

Bodem van Arret. T, S. bord met merk CRA C. IL. 10009 262b (m. 1445). 

Geschonden bakje van Arret. T. S. Haltern type 7 (dus wederom Service 1!) met onduidelijk 
merk: ANNI?? (m. 1446). 

Belgische waar 
Onderstuk van een beker, te vergelijken met Vermeulen type 30. 
Holwerda, N. Vroegste beschaving X. 15. 
Zie voor techniek en materiaal Haltern pag. 289, Hofheim pag. 337. 
Bodemfragmentje van rood Belg. bord. 
Randfragmentje, rood Belgisch, waarschijnlijk van een bakje Haltern type 80. 
Vele bij elkaar behorende fragmenten (bodem, wand, rand) van een zwarte kurkurn Haltern 

type 91. 
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Fragment van wrijfschaal Haltern 59 (VIII. 29). 

Grotendeels bewaarde wrijfschaal Haltern 59, met fraaie resten van antieke reparatie (VIII. 28). 
Randfragment van wrijfschaal Haltern 59. 

Germaans aardewerk - 
Vaasvormige pot, vrij gaaf doch gebarsten A. 38. 
Gereconstrueerde pot A. 39. 

Varia 

Twee fragmenten van Rom. pannen, het grootste met een ingestreken lusvormig teken. 
Enige kleinigheden van brons, enz. 

LATE PERIODE 

Enkele bij elkaar behorende wandfragmenten in oranje T. S., zie hiervoor Alzei pag. 16. 

Randfragment van ee Kemp Ada deze alle van het grove Eifelfabrikaat, zie Alzei 
Randfragment van één exempl. Alzei 28 „31—32, 
Randfragment van één exempl. Alzei 29 \ ee 

VONDSTEN OP HET zgn. GERARD NOODTPLEIN 

Gerard Noodtplein was een tijd lang de gebruikelijke naam voor het toen nog 
onbebouwde terrein, omsloten door Gerard Noodtstraat, v. d. Brugghenstraat, St. 
Canisiussingel en St. Jorisstraat. 
Zie Verslag Gemeentemuseum 1915 voor de vondst van vroege terra-sigillata bij de 
bouw der gemeentelijke school aan de Z. O. zijde van de Gerard Noodtstraat. 
Het Rijksmuseum G. M. Kam heeft van het Gerard Noodtplein daarentegen een 
zeer late T. S. kom van type als Alzei, met putjes-versiering als Unverzagt, 1’. S. mit 
Rädchenverzierung Nos 158—15g. Deze kom noteerde ik aldaar voor het eerst in 
de zomer 1917 (serie late T'. S. No 101, diam. 17, hoogte 8Y2 C.M.) 
Zie Verslag Gemeentemuseum 1931, voor het bij de bouw van het dubbele huis 
aan N. W, zijde van de St. Canisiussingel Nos 8—10 gevonden fragment van cen 
matronensteen. 

Bij de bouw voor zekere heer Reuser van het huis St. Canisiussingel No 2, aan de 
N. W. zijde onmiddellijk volgend op het hoekperceel St. Jorisstraat—St. Canisius- 
singel, waren vele fragmenten gevonden. Ik zag deze in Museum Kam voor het 
eerst in de zomer van 1914, gemerkt door een vierkant wit etiquet, waarop een 
grote zwarte stip. De toen gemaakte aantekeningen zijn in 1935 gecontroleerd 
aan de, met andere fragmenten vermengd, in genoemd museum teruggevonden 
voorwerpen. 

Terra Sigillata, versierd 

Aanzienlijk fragment van kom Drag. 29. Hofh. 17A, zeer vroege variant, diam. 21. cM., 

merk OFIC. BILICAT. Afgebeeld door Knorr, T. S. des 1. Jahrhunderts, Taf. 14 (Kam No. 215). 
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Twee bij elkaar behorende, maar niet passende fragmenten van kom Drag. 29, Hofh. 17A, 

merk SENOM. Afgebeeld door Knorr l.c. Taf. 78 (Kam Nos 217—218). 
Drie fragmenten van kommen Drag. 29, Hofh, 17A (Kam Nos 219, 220, 221). 

Meerdere fragmenten van kommen Drag. 29, Hofh. 17. 

Terra Sigillata, glad 
Groot bord Drag. 18, beschadigd, diam. 26.3 c.M. met merk SENTRVSFE in raadjeskrans 
(Kam No 474). 
Fragment van bodem, merk LVPVS (Kam No 475). 

Bodem van bord, merk AQVM/ (Kam, serie versierde T, S. No. 216). 

klein fragment van bodem, merk CATEI (tweeregelig). 

Beschadigd bakje, Hofheim 6, diam. 12.3, merk (Kam, No. 356). 
Fragmenten van een bakje als vg, echter iets groter. 

Beschadigd bakje, Hofheim 6, diam. 12.3, merk INGE NX (Kam, No. 356). 
Fragment van bakje, Drag. 27, merk AQVITAN (Kam, No. 357). 
Half bakje Hofh. 11. 
Randfragment van kom Hofh. 12. 

Belgische waar 
Aanzienlijk fragment van een pot Haltern 84A, 
Flink fragment van een schotel, Pompejaans-rood geverfd. Zie Haltern 75 (Kam No. 114). 

Kruiken enz. 

Te reconstrueren fraaie kruik, grijzig. Hofheim 50 (Kam No 1246). 
Vier beschadigde kleine kruikjes, vgl. Koenen XI. 27, Kat. Xanten, Taf. 1. No. 2. Vermeulen 74. 

(Kam Nos 1247, 48, 49, 50). 

Grofwandig aardewerk 
Te reconstrueren fraaie kruik in lichtgrijs, granietachtig aardewerk (techniek Vermeulen pag. 104. 
Ien II), de mond tuitvormig. 
Twee te reconstrueren bakjes Hofheim 22, zeer dunwandig, in granietachtig aardewerk als vgl, 
het ene lichtgrijs, het andere zwartachtig (Kam, Nos 40—41). 
Groot deksel van aardewerk als vg. 

Glas 

Drie rand- en wandfragmenten van een zeer fraai, waarschijnlijk halfbolvormig bakje van donker- 
blauw glas. 
Onderstuk van een groot oor van glazen kan, zie Hofh. 13, in blauwgroen natuurglas. 

Germaans aardewerk 
Grotendeels complete pot, de wand versierd daor met een kam getrokken, slangachtig kronke- 

lende lijnengroepen (Kam No 37). 
En meer andere fragmenten. 
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VERGRAVING VAN HET HUNERPARK TEN BEHOEVE VAN 
TOEGANGSWEGEN TOT DE WAALBRUG 

AANLEG ALDAAR VAN NIEUW PLANTSOEN 1935—1936 
Afb. 43. 

Op 4 Januari 1935 brachten Dr. Holwerda en ik een bezoek aan Ir. Schoorl, de 
leider der Waalbrugwerken, met het oog op eventuele bodemvondsten. 
Dr. Holwerda verwachtte de gracht of andere sporen van een door hem hier steeds 
vermoed, zeer vroeg Romeins castellum. Ik meende daarentegen reeds lang, tenge- 
volge van in voorgaande jaren ter plaatse gedane vondsten, dat de bij het op het 
Kopse Veld gevonden oppidum behorende nederzetting zich over dit terrein zou 
hebben uitgestrekt. 
De voorlopige indruk was dat het graafwerk door handenarbeid zou worden 
uitgevoerd, Dr. Holwerda beloofde mij dus dat, zodra iets van belang zou worden 
waargenomen, hij een zijner voorwerkers zou zenden. 
Op mijn verzoek ontving ik afdrukken van een drietal der bestektekeningen. 
Tijdens het werk schijnen de plannen, vooral wat betreft de diepten der uitgravin- 
gen, niet onbelangrijk gewijzigd. 
18 Februari nam ik met Dr. Holwerda het inmiddels begonnen werk in ogen- 
schouw. Ook hij constateerde toen dat alle hoop op een herkenbaar voor de dag 
komen van eventuele resten van castellum- of woningbouw moest worden opge- 
even. 
oke de sinds lang heersende grote werkloosheid werd immers het graafwerk 
door een soort excavator verricht. Deze woelde de ondergrond geheel om en stortte 
de aarde meteen in de wagens van een spoortreintje om elders op het terrein ter 
ophoging te dienen. 
Er is dan ook gedurende heel de duur van het grote werk niets van die aard 
geconstateerd, ook niet bij het latere aanleggen van een riolering door het intussen 
sterk verlaagde terrein. 
Begonnen werd met het afgraven van de helling onmiddellijk ten Oosten van de 
Belvédère. Zoals te verwachten was, bleek hier het terrein vroeger sterk vergraven. 

Zware sporen van de buitenwerken van de voormalige vesting werden er waarge- 
nomen. Nu en dan vond ik er enkele losse aardewerkscherven — waaronder 
terstond ook weer van karakteristieke Alzei-typen. 
In Maart zag ik er enkele brokken van Romeinse tegels en pannen (in April 1936 
eveneens, ongeveer tezelfder plaatse). Dergelijk materiaal heb ik bij het betreffende 
werk alleen dáár gevonden. 
Vrij dicht bij de Belvédère lagen sinds Maart 1935 nog al wat brokken van 
tufbouwstenen bij de opgeworpen grond. De herkomst hiervan viel niet na te 
gaan : waarschijnlijk los puin (van de oude St. Geertruidkerk ?). 
Vgl. voor vondsten van panstukken en tufsteen ongeveer terzelfder plaatse de 
vondsten van voorjaar 1923 (o.a. in verslag 1923). 
Op 11 April werd een ijzeren lanspunt door Waterstaat ingeleverd. 
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Op 5 Juli kocht ik van een der weinige bij dit omvangrijk werk betrokken arbeiders 
een gave T. S. inktpot, type Hofh. 13 (XI. 382) en het bovenstuk van een bronzen 
strigilis. Op 1 Augustus van dezelfde een groot fragment van een groot T'. S. bord 
met merk REGENVS en een fragment van T.S. bodem met fragment merk 
BA[.…. Dit alles zou volgens de mij van elders bekende arbeider bij het onder- 
havige werk zijn gevonden. Ik heb geen reden zulks te betwijfelen. 
Op 21 Augustus werden gevonden bij voorbereidend werk in de Graadt v. Roggen- 
straat bij de Mr. Franckenstraat de scherven van een sindsdien gereconstrueerde 
kruik (IV 640) tezamen met die van een ten dele gereconstrueerd fijn T. N. potje 
met bodemmerk evgllvs (II 390). 
Op 22 Augustus werd als losse vondst een bronzen lanspunt verkregen. 
Zolang het werk duurde, werden telkens weer Romeinse munten gevonden. 
De lijst hiervan — voor zover ingeleverd — werd tezamen met die van de sinds 
1923 in het Hunerpark en onmiddellijke omgeving gevondene, hierna gegeven. 
Inmiddels was de machine met haar werk tot de directe omgeving van de voor- 
malige grote fonteinvijver gevorderd. Zoals reeds medegedeeld hadden vroegere 
vondsten mij doen vermoeden dat hier de ondergrond nog weinig van vergravingen 
te lijden had gehad, en vrijwel intacte afvalgaten nog aanwezig waren. Dit vermoe- 
den werd, voor zover bij de gevolgde werkwijze mogelijk was, nu al spoedig beves- 
tigd. Vanaf 22 Augustus werden hier nl. telkens weer „ongestoorde brandgaten” 
gevonden. 
Meestal konden deze niet rustig worden nagegraven, daar ze immers eerst voor 
de dag kwamen nadat ze door de machine van terzijde waren aangesneden, en de 
nabijheid der rusteloze machine dat werk dan te gevaarlijk deed zijn. 
Uiteraard kon ik om mijn andere werkzaamheden niet dan nu en dan aanwezig 
zijn. Zelf heb ik dientengevolge nooit het onderzoek kunnen leiden. Dat tòch 
veel is bewaard gebleven is voornamelijk te danken aan de grote belangstelling van 
Cornelis de Leeuw, voorman van de ploeg gemeentewerklieden die de aansluitingen 
aan de riolering en dergelijk werk pleegt uit te voeren. Hij maakte reeds deel uit 
van deze ploeg onder de vorige voorman, Gerrit van den Ing, en toont sinds reeds 
geruime tijd telkens weer dat hij mèt het baantje ook de belangstelling van zijn 
voorganger heeft overgenomen. Zoals vroeger aan v.d. Ing zijn thans aan hem 
vele waarnemingen en aanwinsten te danken. Ook de technische ambtenaar van 
Gem. Werken, P. C. Spoeltman, verleende, waar mogelijk, weer zijn belangstel- 
lende hulp. 
Volgens de verkregen inlichtingen werden twee soorten van gaten aangetroffen : 
komvormige en onder min af meer spits toelopende. In laatstgenoemd soort wer- 
den nooit cultuurresten gevonden. In de komvormige, behalve steeds veel aarde- 
werkfragmenten, dikwijls vuile vette aarde, soms met brandsporen, niet verbrande 
dierenbeenderen (nooit resten van verbrande mensenbeenderen), soms wat ijzer. 

Hun inhoud was meermalen sterk vervuild en gaf dan bij het wassen een afschu- 
welijke stank af, 
Dergelijke goed begrensde gaten werden niet gevonden, vóór de omgeving van de 
voormalige grote vijver door de machine was aangetast. Zij bevonden zich bij deze 
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vijver in het natuurlijke zand, de bovenkant op ongeveer 1 Meter beneden het oude 
wegoppervlak. Bij de onder spits toelopende waren er van 6o—80 c.M. diameter, 
van een der komvormige werden als maten opgegeven: diameter 130, diepte 80 c.M. 
Volgens algemeen oordeel bevonden zich in de gaten geen gave voorwerpen : 
enkele gaten zijn trouwens door de Leeuw uitgegraven vóór de machine ze had 
omgewoeld. Behalve de reeds genoemde T. S. inktpot werd zover bekend slechts 
één honingpotje ongebroken gevonden (IL 392), dit heeft echter een antieke 

beschadiging en zou dus ook bij de afval, als niet meer bruikbaar, geworpen kunnen 
zijn. Wel bevonden zich in de gaten telkens vele bij elkaar behorende scherven, 

zodat betrekkelijk vele voorwerpen geheel of ten dele konden worden gerecon- 

strueerd. 
In de gaten — en trouwens bij vrijwel alle ingeleverde partijtjes scherven — 

bevonden zich steeds fragmenten van grote voorraadspotten e.d.g. 

Met het bovenstaande klopt fraai dat op de vondstenkaart van Abeleven wel 

allerlei vondsten in het Hunerpark staan aangegeven, maar niet in de naaste 

omgeving van de (nu verdwenen) grote vijver, zodat we mogen aannemen dat toen 

hier de ondergrond gespaard blecf. 

Afb. 41 Eveneens waren bij het ove- 
rigens „Romeinse” materiaal 
geregeld nog al wat „Ger- 

maanse” scherven. 
Enkele potten konden hier- 
uit worden samengesteld (A. 

93, 94, 119). 
Gekartelde Germaanse ran- 
den bleven zeldzaam. 
De vondst van 28.3.1936 
(hoek Batavierenweg en Rei- 
naldstraat, waarbij ook enke- 
le stukjes huttenleem) zal 
wel als op zichzelf staande 
moeten worden beschouwd. 
Door de vele vondsten werd 
de vroeger gegeven datering 
van deze vindplaats geheel 
bevestigd. Op zeer enkele uit- 
zonderingen na (zie de vond- 
sten van 3.12.35, 30.3.36 en 
15.436) was alles òf in de 
tijd Haltern—Hofheim, òf 

in die van Niederbieber— 
Alzei te dateren (vgl. verslag 
1923). De samenstelling der 



muntenreeks is in dit opzicht al zeer duidelijk (zie grafische voorstelling, afb. 41). 
De inhoud der gaten was steeds uitsluitend van de vroege periode : de late scherven 
— veel geringer in aantal — schijnen alle los gevonden. 
Alhoewel ten gevolge van het machinaal bedrijf het karakter der vondsten nooit 
nauwkeurig kon worden bepaald, lijkt de aanname plausibel dat hier afval en afval- 
gaten werden gevonden, sporen dus van een bewoning. Ook Dr. Holwerda, die op 
29 Augustus zich er nog eens van overtuigde dat bij de gevolgde werkwijze geen 
zekerheid viel te verkrijgen, achtte die aanname het meest waarschijnlijk : even- 
tueel erbij behoord hebbende resten van primitieve woningen zouden volgens hem 
ongezien kunnen zijn vergraven. (Zouden de straks vermelde, min of meer spits 
toelopende gaten zonder cultuurresten hiervan afkomstig kunnen zijn geweest ?) 
Volgens meergenoemde C. de Leeuw zou een aantal van dergelijke gaten zich 
bevonden hebben in een rechte, naar het N. O. gerichte lijn, die raakte aan de 
N. W. buitenomtrek van het voormalig plantsoen om de verdwenen grote fontein- 
vijver). 
Vooral einde Augustus en begin September konden meerdere gaten vrij zorgvuldig 

nagegraven worden. Later was de gelegenheid niet meer zo gunstig, daar o.a. de 
Leeuw toen meestal geen bezigheden in de onmiddellijke omgeving meer had, en 

dus slechts achteraf de inlevering van het door anderen verzamelde kon bemid- 
delen. Min of meer gesloten vondsten konden dus toen niet meer worden 
geborgen. 
Ook was intussen het publiek op de vondsten opmerkzaam geworden (een der 
kranten vond het zelfs nodig mij dienaangaande te interviewen !) en waren dus 
vooral in de avonduren volwassen personen zo goed als jongens bezig met op het 
zeer onvoldoende bewaakte terrein naar oudheden te zoeken. Van een der jongens 

werden door bemiddeling van een der Eerw. Broeders van het Kelfkensbos enige 
aardige fragmenten ten geschenke ontvangen. 
Eind Sept. werd het boveneinde van de St. Canisiussingel afgegraven. Ook hier 
veel scherven, echter naar mij werd medegegdeeld, niet in min of meer duidelijk 
begrensde gaten, doch los door de grond verspreid. Het viel mij destijds op dat 
hier speciaal Zuid-Gallische T. S. stempels werden gevonden. 
Toen in de tweede helft van October van handenarbeid werd gebruik gemaakt om 
nog enig overgebleven werk te verrichten : als het opruimen van de tot dan toe nog 
in gebruik gebleven oude trambaan en van een paar in het oorspronkelijk plan 

uitgespaarde heuveltjes, konden, o.a. tengevolge van een door een overigens goed 

bedoeld optreden van de Waterstaatsambtenaren ontstane verwarring, slechts 

gemengde scherven worden verkregen. In de loop van November bezorgde de 

Leeuw nog herhaaldelijk fragmenten die bij het onder zijn leiding aanleggen van 
rioolputten en dgl. op diverse plaatsen waren gevonden. 
De laatste vondst van dit jaar — ingeleverd 3 December en gedaan bij het maken 
van een rioolput in de St. Jorisstraat — was een verrassing : ze bevatte twee latere 
T. S. merken: BELENICCI en PRIDIANI (dit laatste identiek met ORL. 
Zugmantel Taf. XXX. 2777 (1405, 1406). Als geheel maakte deze vondst echter 

een rommelige indruk, 
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1936 : 

Tot in Juni van dit jaar werd nog allerlei graafwerk verricht, grotendeels ten 
behoeve van een nieuwe plantsoenaanleg. Ook dit leverde nog heel wat scherven 
en vooral munten. Daar dit werk echter dan hier, dan daar op het terrein werd 
verricht en achteraf de precieze vindplaats bijna nooit kon worden vastgesteld, zijn 

al deze vondsten onder het merk % samengebracht. 

De kennis van de juiste plaats was in het Hunerpark trouwens over het algemeen 
niet van groot belang, daar a priori aangenomen moest worden dat daar in de loop 

der eeuwen grote grondverplaatsingen b.v. ten behoeve van de aanleg van vesting- 
werken en van plantsoen en wegen waren geschied. 
Slechts ongeschonden aangetroffen afvalgaten waren in dit opzicht van belang. 

In 1935 en 1936 werden enige gravingen verricht aan de stadszijde van de stenen 
brug in de wal bij de Belvédère. Hierbij werden, naar te verwachten was, tot aan 
de uiterste heuvelrand (zelfs in het benedengedeelte van het pad dat naar de 
Belvédère opgaat) een menigte van menselijke geraamten gevonden. Verder dan 
de genoemde brug gingen deze vondsten nict. 

MUNTEN UIT HUNERPARK EN NAASTE OMGEVING (3e Walstraat en 
Batavierenweg), ontvangen vanaf 1923 (zie verslag van dit jaar) tot en met 1937 
tezamen 190 stuks. 

Zoals de beneden gegeven lijst uitwijst, is onder dit getal geen muntvondst van 
enige omvang begrepen, doch zijn meest slechts een of twee, hoogstens vier, 
munten tegelijk ingeleverd. 
De verhouding tussen vroeg en laat is voortdurend vrijwel dezelfde gebleven. 

tot Nero A3 al 5 
Nero z 4 80 42-1/0 

Vespasianus 6 ) ‘ 
Domitianus B 10 
‘Trajanus zr 1 ä 68% 

(besleten) Trajanus 1 ) 

Hadrianus Bf 3 
Faustina 1 1 7 

Claudius II \ 
Carausius A! 2 Sn 

Constantijnen er | 2 one 
na-Constantijnen _ 23 { 95 

‘Ten behoeve der grafische voorstelling is aangenomen dat de munten tot en met 
Nero ene vroege nederzetting representeren met duur van 10 v. Chr. tot zo n. Chr., 
dus So jaar, die van Vespasianus en Domitianus de nabijgelegen legerplaats van het 
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1oe legioen, waarvan de duur gesteld van 7o—1oo, dus 30 jaar, de Constantijnse en 
na-Constantijnse een nederzetting van 300—4oo na Chr. 
De jongste munt is van Arcadius als mederegent van zijn vader Theodosius en zijn 
broer Honorius (VICTORIA AVGGG) uit de laatste jaren voor het uiteenvallen 
van het Romeinse Rijk (niet bij Cohen en nict bij Sabatier, vgl. Cat. Gem. Mus. 
Nos 827 en 828). Zie voor dergelijke zeer late munten uit de nabijgelegen 
Barbarossastraat Cat. Gem. Mus. Nos 798*, 882* en 825a. 
Voor verdere studie zij verwezen naar het artikel „Romeins Nijmegen III, de 
Munten, in OMROL. N. R‚ XXXI, 1950, speciaal p. 6 c. v. 

MUNTEN HUNERPARK EN HELLING BĲ BATAVIERENWEG 

Dec. 1924 4 M.Br. Augustus. 
26.1 1925 K.Br. Valentinianus 1. 
17,2 1925 M.Br. Augustus. 

M.Br. Nero. 
6.5 1925 M.Br. Augustus 

K.Br. Theodora. 
K.Br. Constans I. 

7.8 1925 M.Br. Tiberius. 
M.Br. Claudius 1. 
K.Br. Constantinus 1. 

82 1926 M.Br. Domitianus. 
4.5 1926 M.Br. Augustus. 

K.Br. Urbs Roma. 
7.5 1926 M.Br. Augustus. 

M.Br. Nero. 
27 1927 M.Br. Altaar van Lyon. 

M.Br. Hadrianus. 
24.2 1928 K.Br. Urbs Roma. 
15.6 1928 M.Br. Tiberius. 
4.12 1928 Den. Nero. 

Dec. 1928 M.Br. Decentius. 
17.4 1929 K.Br. Nero. 
2.5 1929 K.Br. Valens. 

18.9 1929 K.Br. Constantinus II, 
25.10 1929 Den. Gens Antonia. 

Den. Tiberius. 
K.Br. Valens. 

1 1930 K.Br. Constans 1. 
‚5 1930 M.Br. Nero. 

K.Br. Constantinus 1. 
bl 1932 M.Br. Augustus. 

244 1933 M.Br. Vespasianus. 
25.6 1933 Den. Gens Memmia. 
48 1938 K.Br. Theodora. 

K.Br. Carausius. 
13.7 1934 2 M.Br. Augustus. 

VALKHOF 

5.8 1927 M.Br. Caligula. 
12.6 1928 M.Br. Magnus Maximus. 
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ROMEINSE MUNTEN GEVONDEN BĲ DE VERGRAVING VAN HET 
HUNERPARK, ZOMER EN NAJAAR 1935, VOORJAAR 1936 

237 1935 
9.8 1935 
248 1935 

31.8 1935 
39 1935 

149 1935 
269 1935 
279 1935 

2.10 1935 

8.10 1935 
10.10 1935 
15.10 1935 

21.10 1935 
28.10 1935 

2.11 1935 
Nazomer 1935 
23.11 1935 
7.2 1936 

27.2 1936 
3.3 1936 

4.3 1936 

5:3 1936 

6.3 1936 
7.3 1936 

11.3 1936 
12.3 1936 

13.3 1936 

16.3 1936 
17.3 1936 
23.3 1936 

30.3 1936 
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K.Br. 
K.Br. 
M.Br 

Constantinus 1 Coh. 474. 
Constantinus IT Coh. 136 

„ Vespasianus Coh. 448. 
M.Br. Vespasianus Coh. 
M.Br. Augustus Coh. 276. 
Gehalveerd, onleesbaar. 
K/M 
K.Br. 
Den. 

Br. Constantinus 1 Coh. 218. 
Gratianus Coh. 55-56. 

Gens Claudia Bab. 1. 

M.Br. Augustus, vgl. Coh. 403 e. vlgg. met incusum. 

M.Br. Augustus? vgl. Coh. 272. 

M.Br. 

M.Br. 

Augustus Coh. 276. 

Augustus Coh. 276 met incusum (©)? 

M.Br. Altaar van Lyon, met incusum AVG? 

K.Br. Urbs Roma Coh. 13. 
M.Br. Claudius I vgl. Coh. 79. 
M.Br. Augustus Coh. 276 
Constantinus 1 Coh. 192, 
K.Br. Na-Constantijns, vgl. Valens Coh. 63 en 72. 
M.Br. Augustus vgl. Coh. 392 e.vlgg. 
M.Br. Nero en Drusus, zonen van Germanicus Coh. 1, geslagen onder 

K.Br, 
M.Br. 
K.Br. 
K.Br. 
K.Br. 

Caligula 37 na Chr. 
Valens Coh. 64-65. 
Altaar van Lyon (barbaarsch). 
Augustus, als denarius Coh. 87, 
Valentinianus 1 Coh. 50 bij het (verplaatste) tramhuisje. 
Constantinus II Coh. 136. 

M.Br. Caligula Coh. 25. 

M.Br. Augustus Coh. 276 met 2 incusa, waarvan één ®) 

M.Br. Nero vgl. Coh. 246 e.vlgg. 
M.Br. Vóór-Neronisch. 
M.Br. Claudius 1 Coh. 72. 
M.Br. Domitianus Coh. 534, 
K.Br. Constantius IT Coh. 237. 
M.Br. Claudius 1 Coh. 87. 
M.Br. Augustus en Agrippa, gesl. te Nemausus. 
M.Br. Augustus Coh. 276. 
K.Br. 
M.Br. 

Aduatici (hakenkruis en paard). 
Augustus Coh. 276, incusum AVG. 

M.Br. Augustus Coh. 276. 
M.Br. Met altaar van Lyon. 
M.Br. Augustus Coh. 403. 
M.Br. Magnentius Coh. 31. 
Den. 
K.Br. 
K.Br. 
K.Br. 

Faustina 1 Coh 31. 
Constantinus I Coh. 194, 
Constans 1 Coh. 141. 
Helena Coh. 4. 



16.5 

19.5 

235 
25.5 

30.5 

30.5 

4.6 
13.6 
17.6 
26.6 
5.8 

1936 

1936 
1936 

1936 

1936 
1936 

1936 

1936 
1936 
1936 

1936 

1936 
1936 
1936 
1936 

1936 

1936 

1936 

1936 
1936 

1936 

1936 

1936 

1936 
1936 
1936 
1936 
1936 

M.Br. Augustus Coh. 438, incuswan Caesarmonogram. 
K.Br. Constans I Coh. 163. 
K.Br. Constans I Coh. 163. 
K.Br. Constantinus 1 Coh. 466. 
M.Br. Antonia Coh. 6 incusum BOM . 
K.Br. Constantinus 1 Coh. 317 
K.Br. Constantius II Coh. 242-243. 
Quin. Constantinus IL Coh. 137, 
K.Br. Na-Constantijns, vgl. Valens Coh. 72. 
K.Br. Constans I vgl. Coh. 124 e.vlgg. 
K.Br. Urbs Roma Coh. 13. 
K.Br. Constantinus II Coh. 237. 
K.Br. Kz. GLORIA EXERCITVS. 
K.Br, Na-Constantijns vgl. Valentinianus 1 Coh. 55. 

K.Br. Gallisch: Aduatici. 
M.Br. Geheel afgesleten, echter incusum (Caesarmonogram?). 
K.Br. Gallisch. 
M.Br. Augustus, gehalveerd. Vgl. Coh. 430 e.dg. 
M.Br. Vóór-Neronisch, waarschijnlijk Augustus. 
K.Br. Constantinus I Coh. 512. 
K.Br. Arcadius. 
M.Br. Nero. 
K.Br. Urbs Roma Coh. 13. 
M.Br. Constantinus I Coh. 423-424, 
K.Br. Valens Coh. 72. 
Constantinus 1 Coh. 317. 
K.Br. Fausta. 
K.Br. Constans 1 Coh. 163. 
M.Br. Augustus Coh. 276. 
M.Br. Domitianus Cohen 383. 

M.Br. Augustus Coh. 276 incusum 

K.Br. Constans 1 Coh. 141. 
M.Br. Augustus en Agrippa, geslagen te Nemausus. 
K.Br. Constantinopolis Coh. 15. 
K.Br. Valentinianus I Coh. 55, afsnede SCON. 
K.Br. Constantinus Il Coh. 137. 
K.Br. Constantinus II Coh. 139, 
K.Br. Constans I Coh. 163. 
K.Br. Constantinopolis Coh. 15. 
M.Br. Met Kz. altaar van Lyon. 
M.Br. Constans 1 Coh. 112 

M.Br. Magnentius Coh. 37. 
K.Br. Valentinianus 1 Coh. 50. 
K.Br. Constantinus 1 Coh. 191. 
M.Br. Augustus Coh. 272. 
K.Br. Constantinus 1 Coh. 433. 
M.Br. Augustus Coh. 276. 
Den. Rom. Republiek (geslagen vóór 150 v. Chr.). 
M.Br. Augustus en Agrippa (Nemausus). 
M.Br. Augustus Coh. 276. 
M.Br. Tiberius Coh. 44. 
M.Br. Trajanus vgl. Coh. 516, 525, 536. 



18.8 1936 

6.10 1936 

25.3 1937 

deo 1937 
5.6 1937 

11.9 1937 

30.9 1940 
27.5 1941 

K.Br. Constantius II Coh. 247. 

K.Br.Q Na Constantijns (Arcadius)? vgl. Theodosius 1 Coh. 49 Honorius Coh. 54 

Den. Augustus Coh. 87. 
K.Br. 

M.Br. 
K.Br. 

Constantinopolis Coh. 15. 
Onkenbaar, incusum Cacsarmonogram. 
Constantinopolis Coh. 15 afsnede xPLG. 

K.Br.QConstantinopolis Coh. 15. 
K.Br. 

K.Br. 
K.Br. 
M.Br. 
M.Br. 
K.Br. 
K.Br. 
K.Br. 
M.Br. 
K.Br. 
K.Br. 
M.Br. 
K.Br. 
K.Br. 
Den. 
M.Br. 
K.Br. 
K.Br. 
K.Br. 
M.Br. 
K.Br. 

Constantijnen Kz. twee soldaten waartussen één standaard, omschrift 
GLORIA EXERCITVS,. 
Als vg, afsnede TRP. 
Gratianus Coh. 52. 
Augustus Coh. 413 Incusum Caesarmonogram. 
Caligula Coh. 25. 
Canstantinus 1 Coh. 466 afsnede BTR. 
Constantius II Coh. 236 afsnede 7, PLG. 
Constantijns. 
Magnentius Coh. 59. 
Gratianus Coh. 53 afsnede TRP. 
(Zeer klein) Honorius Coh. 55 Kz. VICTORIA AVGGG. 
Augustus Coh. 272. 
Constantijnen twee soldatentype (Hunerpark). 
Constantinus IT Coh. 512 afsnede TT (helling Batavierenweg). 
Gens Furia Bab. 23 (Hunerpark). 
Vóór-Neronisch. 
Constantinus IT Soh. 190 afsnede PLG. 
Constantinus I Coh. 317 afsnede TRP. 
Gratinanus vgl. Coh. 60-61. 
Claudius 1 Coh. 87. 
Constantinus I Coh. 474. 

VERGRAVING VAN HUNERPARK 1935 

De wijze waarop werd gegraven en waarop moest worden verzameld, had tot gevolg 
dat de vondsten niet behoorlijk uit elkaar konden worden gehouden. 
Getracht werd althans enige groepen te formeren. 
Veel waarde behoeft hieraan echter niet toegekend te worden. 
De vondsten werden in hoofdzaak gedaan rondom de voormalige grote vijver dic 
bij en ten _N. O. van het huidige Keizer Lodewijkplein was gelegen. 

varia, zonder nader bekende vindplaats ; 

% ter plaatse van, en in de onmiddellijke nabijheid van bovengenoemde vijver, 
thans Keizer Lodewijkplein, midden ; 

5 _ voormalige snijding van St. Canisiussingel, Mr. Franckenstraat en St. Joris- 
straat, benevens een aansluitend deel van St. Canisiussingel, thans Keizer 
Lodewijkplein Z. W. kwadrant ; 

7o 

5 _ omtrek van het voormalige rustieke bruggetje en bij de voormalige vijvertjes 



a 

Afb. 42 

beneden huize „Belvoir”’ in de helling van de Batavierenweg (afb. 42). thans 
Keizer Lodewijkplein N. O. kwadrant; 

tussen voormalige rustieke bruggetje en het tramhuisje, thans Keizer Lode- 
wijkplein N. W. kwadrant; 

Graadt van Roggenstraat, thans Keizer Lodewijkplein Z. O. kwadrant, de 
straal van het Keizer Lodewijkplein hierbij ongeveer het dubbele geacht van 
de werkelijke grootte, 

= 

& 

ol 2 

Kwantitatief is bij de scherven uit het Hunerpark de verhouding tussen vroeg en 
laat geheel anders dan bij die van het Valkhof (gravingen van Weve). 

Zie echter de muntenlijst ! 
De afvalgaten leverden, zover bekend, ook hier alleen vroege scherven. 

De late scherven naar het schijnt steeds losse vondsten. 
Bij het doorwerken van de schervenmassa is gebleken, dat ook, doch betrekkelijk 
weinig scherven uit de tijd der in de nabijheid gelegen legerplaats waren gevonden. 
Hetzelfde bleek met de munten het geval. Vergelijk verder de vondsten bij het 
vernieuwen van het wegdek van het Oost-gedeelte van de Batavierenweg in 1936 

(signatuur Ë ) en die bij de bouw van huizen in de voormalige tuin van huize 
5 5 ra > 32 H 3 3 Hundisburg in 1932/’33 (signatuur RP Jen 1937 (signatuur e en 2 ). 
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VERGRAVING VAN HUNERPARK 1935 
Kisten 127, 128, 129 (signatuur a 8 

1 VINDPLAATS NIET NADER BEKEND 

Terra Sigillata, versierd 
Klein wandfragment van vroeg exemplaar van Drag. 29 (de „edle Form” van Oxé). Het beneden- 
gedeelte geheel bedekt met schubvormig gelegde blaadjes. 
Klein bodemfragment van Drag. 29, 
Klein wandfragment van Drag. 37. Flavisch (de hond als Déch. 928; Hermet 46; Knorr, Töpfer 
des ersten Jahrhunderts, Taf. 67, tvpe 6: OF.PVDENT). 

Terra Sigillata, onversierd 
Compleet fragment van zeer groot bord Hofh. 4 (diameter 25.7) merk REGENVS (m. 1483). 
Groot randfragment van groot bord Halt. 2. 
Halve bodem van bord Hofh. 4 met fragment van merk BA[.…. (Bassi?) (m. 1479), 
Randfragment van bord Hofh. 4, echter met gladde rand. 
Fragmenten van meerdere borden Drag. 18 in vroege varianten. 
Fragment van schaaltje Drag. 36. 
Fragment van bakje Hofh. 11. 
Bodem- en wandfragment van een groot bakje vgl. Halt. XVI. 10. 
(Tekst pag. 149 bij type 9). De bovenrand heeft nog enkele sporen van een karteling. 
Onderstuk van een bakje Halt. 8 met merk (LEI) (m. 1480) 
Klein randfragment van bakje Halt. 8. 
Fragmenten van twee bakjes Hofh. 6, waarvan één zonder raadjesversiering op de bonvenrand. Fragment van het onderstuk van bakje Hofh. 6. 
Onderstuk van bakje Drag. 27 met merk … (m. 1481). 
Onderstuk van bakje Drag. 33 met merk SENICIO (m 1482). 
Inktkoker van type Hofh. 13 (Gem. Verz. XI 382). 

Belgische waar 
Flinke fragmenten van een grijs bord. Halt. 73. 
Randfragment van een zwart geblakerd, rood bord vgl. Halt 73. 
Flinke fragmenten van een groot rood bakje. Halt. 80. 
Meerdere rand- en bodemfragmenten van Pompejaans-rood geverfde schotels. Halt. 75. 
Twee randfragmenten van deksels als behorend bij de schotels. Halt. 75. 
Grijs wandfragment bedekt met gestippelde golflijnen als Halt. type 85 Abb. 43.4 Vgl. Breuer 
Pl, VI, 29. 
Klein wandfragment in fijn rose aardewerk met horizontale ribbelband en verticale lijnen- 
groepen. Vgl. Halt. 87 e.‚dg. 
Grijsbruin wandfragment bedekt met zaagtandachtig ornament. 
Bodemfragment in dergelijk materiaal, vorm als Halt. 84 e.dg. 
Meerdere, ten dele passende fragmenten van onderstuk en wand van een grote, vrij fijne T.N. pot. De voet ongeveer als bij Halt. 84, daarboven echter na een kleine versnijding zwak uitbuigend. 
De wand met vrij grove horizontale lijnen. Vgl. Halt. 83 >? 
Halsfragment van grijze TN. fles vgl. Halt 89, Hofh. 120. 
Hals- en schouderfragment van een gepolijste, diepzwarte T‚N. urn. Vgl. Hofh. 114A. 
Randfragment in grove doch vroege T.N. De breuk gelijkt op die van de Pompejaans-rode 
schotels. Halt. 75. Zware ribbel op de scheiding van schouder en wand. Deze laatste versierd 
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met „eingeglättete” verticale lijnengroepen. Het geheel misschien te vergelijken met Hofh. 121, 

Wandfragment van grijszwarte T.N., bedekt met horizontale ribbeltjes. De rand was blijkens 

aanwezige aanzet glad gepolijst. Vgl. Arentsburg afb. 92.117 en dergelijke in de gemeentever- 

zameling aanwezige gave stukken. 

Enkele vroege TN. achtige fragmenten, waarbij o.a. van een schuin opstaand, vlak randje als 

Halt. 85 e.dg. 
Randfragment, vermoedelijk van een schotel met horizontaal uitstaande rand in kurkurntechnick. 

(Reeds vroeger werden te Nijmegen enige fragmenten van schotels in kurkurntechniek als te 

Haltern (Westf. Mitt. II p. 160, Tab. XXXVII, type 21) gevonden. Loeschcke ontkende het 

bestaan hiervan in ‘Westf. Mitt. V. pag. 299. 

ei fragmenten van enige T‚N. borden, waarbij een van type Hofh. 99. 

Wandfragmenten van een bruingrijs exemplaar van Halt. S4B. 

Fragmenten van drie voeten in vroege TN, te vergelijken met dic van Halt. 84 e.dg. 

Klein bruin wandfragment bedekt met horizontaal lopende golflijnen. Vgl. Halt. 55. 

Fragment van de bodem van een vroege, grijze T.N. urn. 

Enige losse fragmenten van diverse vroege TN. potten, waarvan een met gelakte rand. 

Flink wandfragment van T.N. pot met in barbotine opgelegde verticale ribben. Vgl.Hofh. 122. 

Twee wandfragmenten van potten, resp. in lichtblauwgrijze en lichtgrauwe T‚N. met raadjes- 

versiering. Vgl. Hofh. 125. 
Nagenoeg vlak wandfragment, nog hoog 11,5 c.M. met raadjesversiering tussen horizontaal op- 

liggende banden. Vgl. Halt. 84 e.dg. Vrij grof lichtbruin baksel met grove grauwgrijze kern, de 

buitenzijde glad gemaakt en met bruine kleurstof bewerkt. 

Rand- en wandfragment met raadjesversiering tussen horizontale gleuven, waarschijnlijk van een 

diepe schaal of kom. Diam. ongeveer 21 c.M. te vergelijken met Drag. 29 ? De rand vlak en glad, 

vaar boven verdikt uitlopend. Fabrikaat als vg. fragment, de bruine kleurstof hier ook over het 

grootste deel van de binnenzijde uitgelopen. 

Baksel als dat van beide hierboven laatstgenoemde fragmenten, ten dele in fijnere uitvoering 

ook bijv. bij 

Ee randfragment van groot, roodgekleurd, fijn bord in de trant van Halt. 72. 

ES Fragment van vlakke bodem van een roodgekleurd groot bord met radiaalmerk _SMERT 

Ander fijn aardewerk 
Rand- en wandfragmenten van een goudglimmerbeker met fijne, schuin opstaande, vlakke rand, 

en van binnenuit opgedrukte bultjes. Vgl. ook voor het materiaal Hofh. type 26c. 

Fragmenten van een bodempje in witte aarde met metaalachtig glanzende vernis. 

Bodemfragment van een bordje in fijn Nijmeegs aardewerk. 

Klein bodemfragment, waarschijnlijk eveneens in fijn Nijmeegs aardewerk. 

Flink fragment van een bord van type Brunsting, pl. 5.2 in fijn Nijmeegs aardewerk ? Het opper- 

vlak hiervan sterk „ausgemuschelt”. 

Dun wandfragment met grotendeels grijze kern, en ten dele verkleurd oppervlak. Eveneens 

waarschijnlijk fijn Nijmeegs aardewerk. 

Bodemfragment van een pot met sporen van goudglimmer, waarvan de wand vrij dik en de kern 

van de breuk blauwzwart. Zie bij Hofh. 26c. 

Randje in baksel als vg, doch zonder sporen van goudglimmer. Zie voor profiel Hofh. 26. 

Kruiken enz. 
Onderstuk van een wit vaasje of „kandelaar” met smal hoog voetje, de bodem ruw afgesneden 

(datering ?). Zie verder IV 696 en IV 697. 

Kist 22 Vele halzen, oren, bodems en verdere fragmenten van kruiken, 

Enkele fragmenten van honingpotten. 
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Kist 23 Fragmenten van grote kruiken en puntamforen van verschillend type. 
Pootje van een „tegula hamata”, gevonden 14.3.1935. 

Kist 24 Fragmenten van grote kruiken en _puntamforen. 
Fragmenten van wrijfschalen, waarvan 3 of 4 van type Halt. 59, de rest met zg. 
horizontale rand. 
Fragmenten van grote voorraadspotten Halt. 65 (randen breed 5 en 7 c.M.) en 
Halt. 97 (randen breed 8 en 9.5 cm). 
Wandfragment van een dergelijke pot met horizontale opgelegde bandversiering. 

Kist 95 Fragmenten van kurkurnen. 
Ruwwandige scherven, meest van granietachtig aardewerk als Vermeulen, pag. 104. 
Enige rode ruwwandige fragmenten, ten dele wel van het Nijmeegs baksteen- 
achtige fabrikaat, o.a. een kruikhals met klaverbladmonding. 
Enige fragmenten, waarschijnlijk van grove T. N. 
Enige Germaanse scherven. 

Ruwwandig aardewerk 
Wandfragment van een deukbekertje in grijs granietachtig aardewerk als Hofh. pag. 312, 
Vermeulen, pag. 104. 
Randfragment van een kom in baksel a.vg. Vgl. Hofh. 91B. 
Enige typische fragmenten van ruwwandig Eifelvaatwerk als Alzei pag. 31 vgl. 
Twee fragmenten van wrijfschalen, waarschijnlijk als die gevonden op het Valkhof. 
Zie OMROL. N. R. II (1921) pag. XXIV, 
Enkele vermoedelijk M. E. fragmenten. 

LATE PERIODE 
Terra Sigillata 
Randfragment als van Alzei type I en dg. 
Klein wandfragment versierd met schaakbordpatroon als Alzei I e. dg. 
Randfragment van een wrijfschaal met resten van leeuwenkop. Vgl. Alzei 3. 
Randfragment van een kom zonder versiering in late roodbruine T. S. 
(Zie OMROL. N. R. II, 1921, pag XXII). Vgl. voor profiel Fölzer Taf. XI 4, 5, 6 ; Matcrialien 

III Abb. 8.6. 
Randfragment van een wrijfschaal, vgl. Alzei 3, met raadjesversiering op de rand. Vgl. Materia- 

lien HI 159, 
Drie fragmenten van schalen als Alzei typen 4 en 5. 
Fragment van een voet van een wrijfschaal als Alzei 3. 
Grove voet van Alzeitype (In de publicatie van Alzei zijn de voeten „ergänzt’”’. Zie echter 
Unverzagt, T. S. mit Rädchenverzierung. Taf. 1). 

„Schwarzfirnisswarc’’ 

Fragment van onderstuk van een hoge, grove beker. Vgl. Alzei pag. 20. Niederbieber pag. 35. 
techniek B. 
Zeer klein wandfragmentje. 

„Braunmarmoriertes Geschirr’’ 
Zie Niederbieber pag. 45 en pag. 53 (typen 49—51); Alzei pag. 21; OMROL. NR. II (1921) 

pag. XXIII—XXIV. 
Twee fragmenten van kruikhalzen en een fragment van kruikvoet, alle in minderwaardig fabrikaat, 
Klein fragment van een kruikvoet in bruinrose , van buiten oranjekleurig aardewerk. Vgl. OMROL 

a. b. pag. XXIV. 
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IL VERGRAVING VAN HUNERPARK 1935 35 
- 

Kisten 110, 130, 131, 132 gevonden ter plaatse van, en in de nabijheid van de voormalige grote 

vijver, thans Keizer Lodewijkplein, midden. 

Terra Sigillata, versierd 
Bodemfragment van een kom Drag. 29. 

Terra Sigillata, onversierd 
ACOP 

Beschadigd bord Halt. 2, (XI 429), V, met merk Mey en op de buitenrand een grafiet. 

Fragment van bodem bord met merk A T T 1 (m. 1484). 

Randfragmentjes van borden Halt. 1. 
Fragment van bord Halt. 2, 
Fragment van standring van Arret. bord, 

Compleet fragment van bord Hofh. 1 met merk O@FICACVI (m. 1492). 

Grotendeels compleet bord Hofh. + met merk A Q V IT AN en graffiet (m. 1485). 

Enkele fragmenten van borden Drag. 18 in vroege varianten. 

Groot fragment van de vlakke bodem van een groot bord, ongemerkt. 

Half bakje Halt. S met merk CNA (m. 1486). 

Half bakje Halt. 8 met merk vriLIS (m. 1487). 

Fragment van bakje Halt. 8 met merk C O R (m. 1455). 

Fragment van bakje Halt. S met merk A T E Ien grafiet (m. 1459). 

Bodem van bakje met merk A T E I (m. 1490). 

Compleet fragment van bakje Halt. S met merk XAHISOLI (XI 428). 

Fragment van bakje Halt. S met fragment van merk gi) (m. 1491) (vgl. Kat. Xanten 

Nog 3 flinke fragmenten van bakje Halt. 8. 

XIX 32; Halt. XXVII 82). s 

Compleet fragment van bakje Hofh. 5 met merk R V FI (m. 1493). 

Klein randfragment van bakje Hofh. 6. 

Belgische waar 
Fragment van groot rood bord Halt. 72. 
Groot fragment van ten dele zwartverbrand rood bord vgl. Halt, 73 

Randfragment van een bord in bruinzwarte T. N., waarschijnlijk nog variant van Halt. 72, 

Hoth, 97, 
Fragment van groot, grijszwart T. N. bord Hofh. 99. 

Randfragment van grof T. N, bord vgl. Breuer V. 55, Vermeulen 18B. 

Enige bodemfragmenten van T. N. borden. 

Aanzienlijk fragment van rood bakje Halt. 80 met merk BOTIITO vgl. Koethe. Festschrift 

Oxé Abb. 2.22 C.LL. XIII. 334. 
Fragment van bakje Halt. 80 (zwart verbrand ?) 

Bodemfragment van een bruinrood Belgisch bakje met standring als Halt. 78 Hofh. 103 

en merk 

Klein bodemfragment van Pompejaans-roden schotel Halt. 75, Hofh. 100. 

Randfragmenten van twee deksels als behorende bij voorgaande schotels Halt. 75. 

Onderstuk van een T. N. doornpotje Vermeulen type 36A met merk _BiltAxVS 
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Compleet fragment van T. N. doornpotje met gelakte rand vgl. Breuer VI. 15. Zonder merk. 
Twee zeer kleine fragmenten van het fijne rose, chocolade-bruin gesmoorde baksel als bij 
Halt. type 87, Vermeulen type 30. 
Een dezer fragmentjes heeft resten ener lijnversiering. 
Voet met wandfragment waarop raadjesversiering. Zonder standring. Rossig bruin baksel met 
grijze kern, de buitenzijde chocoladebruin en gepolijst. Vgl. Halt. 85, Vermeulen, 38c. 
Twee voetfragmenten en enkele scherfjes van rossig-bruin baksel met grijze kem avg, de 
buitenzijde helderrood, bruin en gepolijst. Vgl. Halt. 84 en 85, Vermeulen 38B en 38C. 
Bovenstuk en enige losse scherven van een grote T, N. fles met korte hals, vgl. Haltern 89. 
De hals door een ribbel van de buik gescheiden. De wand met horizontale groeven waartussen 
een enigszins ruwe, gematteerde band. 

Onderstuk van een T. N. pot, de wand versierd met horizontale golflijnen. Vgl. Breuer VI.29, 
Halt. Abb. 43, Hofh. Abb. 92. 
Groot wandfragment van grote T. N. pot, te vergelijken met Halt. 84—85. De wand versierd 
met horizontale groeven en verticale lijngroepen als Halt. 43.6. 
Compleet fragment van een kogelvormige pot met fraaie vaasvoet in zeer fijn, grijzig geel 
aardewerk met grijzige kern. De onderkant van de buik versierd met een strook van fijne 
raadjesversiering; de door een gleuf van de buik gescheiden rand rond naar buiten omgebogen, 
verdikt uitlopend en aan de buitenzijde bruin gekleurd. 
Dergelijk aardewerk misschien in Mont-Beuvray, zie b.v. Bulliot Album Pl. V en VI. 
3 Kleine ivoorkleurige, op de breuk helderbruine fragmenten in de trant van Halt. 84A — de 
uitgedrukte horizontale banden door brede vlakke inkervingen in vierkantjes verdeeld, ongeveer 
als bij de fragmenten Gem. Verz. III 166. 
Bodemfragment in de trant van Halt. 84 e.dg. met resten van een rood verf-overtrek, 
Fragmentje van grijzig bruin, schuin naar boven uitstaand, vlak randje met gepolijste lip. 
Voct van een pot in fijne T. N. met roodbruine kern en met standring als Hofh. 120 enz. 
Bodem, rand en wandfragmenten van T. N. pot waarvan de buik ruw gelaten, doch de rand 
gepolijst. Vgl. Vermeulen type 34 (bij ons exemplaar de rand echter naar boven verdikt, en 
geen standring) Vgl. verder Breuer VI. 5. 
Fragment van de hoge rand van een pot in fijne T. N. als Vermeulen 34. 
Fragment van een dergelijke, maar lagere rand van pot in fijne T. N. als Vermeulen 34, 
Hofh. 114A. 
Randfragment in blauwgrijze T. N. Vgl. Vermeulen 38, Halt. 85. 
Randfragment van een zilvergrauw gepolijst potje met riffelversiering. Zie Brunsting Pl. 6 SB. 
Ons exemplaar heeft een schouderknik en in de hoek tussen rand en schouder ecn vlakke 
ribbel als b.v. Halt. 84, 
Randfragment van T. N. deksel. 
Klein, grijzig randfragmentje als van Halt. 84. 
Meerdere kleine wandfragmenten in diverse T. N. soorten, waarvan enkele met resten van 
versiering, 

Bodemfragment van een kurkurn Halt. 91. 
Grote kruik, type Halt. 90 IV 644. 
Lampje X 232. Tezamen gevonden 24.835 
Zeer grote kurkurn II 393. 
T. S. bakje XI 428 (zie hiervoor bij T. S. 

Kist 90 Vele fragmenten van kurkurnen Halt. 91A, waarbij drie complete, en enige 
andere aanzienlijke fragmenten. 
Rand- en wandfragment van een pot Halt. 91B in rossig materiaal als door 
Loescheke aldaar beschreven. 
Rand- en wandfragment van potje met rond naar buiten gebogen rand in 
kurkurntechniek. Vgl. Breuer XI 23 en 32. 



Andere soorten van fijn aardewerk 
Fragment van het bovenstuk van een pot in bruinrose aarde met sterk sprekende grijze kern. 
De buitenzijde heeft de natuurlijke kleur, maar is gepolijst, De rand heeft een inspringend kraagje. 
Vgl. voor de vorm Halt. S5 en Vermeulen 38c Xantens fabrikaat ? 
Aanzienlijke fragmenten van 2 kleine doornpotjes in fijn lichtrose baksel, het onderstuk heeft 
de natuurlijke kleur, het bovendeel is zwak gesmoord(?) vgl. Halt. 23 en pag. 321, Westf. Mitt. 
VL pag. 46 en Halt. 43B, Westf. Mitt. VI pag. 5l en Taf. XIV 2. Xantens fabrikaat ? 
Wandfragment van een dunwandig, halfbolvormig bakje in baksel avg. vgl. Halt. 40 en 41, 
Westf. Mitt. VI pag. 51. 
Gegroefd randfragment van rood op wit geverfde beker. Vgl. voor profiel Vermeulen 45B. 
Klein verbrand randfragmentje met resten van glazuur ? 
Klein fragment van de bovenkant van een vogelkoplamp. Een der vogelkoppen is bewaard 
gebleven. Halt. type 34. Volgens Breuer (pag. 35) misschien een fragment van een dergelijke 
lamp bij de vondsten uit Opp. Batavorum. 
Fragment van het onderstuk van een bekertje of potje in zanderig aanvoelend grijzig geel, op 
de breuk blauwgrijs aardewerk met resten van een vermoedelijk goudbronskleurige vernislaag. 

Ruwwandig aardewerk 
Bodem en wandfragmenten in grijsgranietachtig aardewerk als Vermeulen pag. 104, techniek 
Ien Il, Hofheim pag. 312. 
Compleet fragment van een buikig bekertje in aardewerk av het bovendeel van de wand 
bedekt met fijne horizontale gleufjes. Vgl. tvpe Vermeulen 97, Hofheim 87. 
Fragment van bovendeel van een bekertje, de wand ten dele bedekt met fijne horizontale 
gleufjes. Vgl. Breuer X. 1, 
Twee zeer hard gebakken wandfragmentjes met fijne horizontale gleufjes a.vg. 
Compleet fragment van een bakje in bruin, aan de buitenzijde grijzig aardewerk. Vgl, Halt. 
+40B, Breuer VII 32 — ons exemplaar is echter lager, 
Groot fragment van urntje en twee randfragmenten van potjes — volgens Vermeulen 97 — 
in techniek a.vg. 
Deze techniek op de Hunerberg naar het schijnt parallel met die van Vermeulen pag. 104 1 
en II, Hofh, pag. 312. 

Kist 93 Enige ruwwandige fragmenten, waarbij van het „granietachtig’” aardewerk 

Vermeulen pag. 104, Hofh. pag. 312. 
Verder enige dekselfragmenten en fragmenten van latere tijd oa. late T. _N. 
bodem en enig Middeleeuws ? 
Enige beender- en ijzerfragmenten. 

Kist 91 Vele fragmenten van een grote puntamfora in hardgebakken, roodbruin aarde- 
werk. Vgl. Halt. 66. 
Diverse losse fragmenten van grote voorraadsamforen van verschillend type 
(hiervan een en ander weggedaan). 

Fragmenten van grote voorraadspotten als Halt. 65 en 97; bij die van laatstge- 
noemd type randfragmenten breed 8 c.M. (ook hiervan een en ander weggedaan). 

Kist 92 Halsfragment van grote, twee-orige, bruinrose kruik. Vgl. Halt. 53. 
Fragmenten van kruikhalzen met omlopende ribbels. Vgl. Halt. 52. 
Fraaie vroege kruikoren, waarbij een bandvormig en vijfledig, breed 6 c.M., 
hoog onder de knik 15 c.M. 
Kruikhalsje Halt. 48 en fragmenten van andere vroege kruikhalzen. 
Diverse kruikfragmenten (hiervan een en ander weggedaan). 
Fragmenten van een grote, witte honingpot, vgl. Halt. 62. 
Fragmenten van twee wrijfschalen Halt. 59 en van een wrijfschaal met zgn. 
horizontale rand, deze laatste zwart gebrand. 
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Kist 89 Fragmenten van divers Germaans aardewerk, waarbij veel vettig glanzend 
„Bataafs”, verder van dikwandige potten met opzettelijk ruw gemaakt oppervlak. 

Germaans aardewerk 
Flink fragment van een oorpotje (A 143). 
Halve grote pot (A 94). 
Klein potje, incompleet (A 119). 

Kruiken enz. 

Halsrandfragment van kruik Halt. 45, 
Oortje van een kruikje in bruinrose aardewerk met blauwgrijze kera (Xantens fabrikaat). 
Zeer grote kruik (IV 642). 
Twee-orige kruik (IV 641). 

Honingpotje (Il 391). 

IL VERGRAVING VAN HUNERPARK 1935. KISTEN 148, 149, 151 @ 

Snijpunt St. Canisiussingel, Mr. Franckenstraat en St. Jorisstraat 
en naaste omgeving, thans Keizer Lodewijkplein Z.W, kwadrant 

Terra Sigillata, versierd 
Fragment van vroege beker Drag. 30. 
Klein wandfragment van beker Drag. 30 met fraaie cierlijst. 
Klein voetfragment van Drag. 30. 
Klein randfragment van kom Drag. 29. 

Terra Sigillata, onversierd 
Groot fragment van bord Halt. 2 (merk uitgebroken). 
Compleet fragment van bord Halt. 2 met merk _(1AA (Clari ?) (m. 1498) (vgl, het merk op 
een bord der verz. G. M. Kam: No 49 uit grafveld E). 
Randfragment van bord Halt. 2. 
Klein randfragment van bord Halt. 2. A! 
Bodemfragment van groot Arret. bord met merk © 
Fragment van bord Hoth. 4. 

Fragmenten van meerdere borden, waarschijnlijk alle van type Drag. 18, 
waarbij de merken: OFBASSI (m. 1504), CELERISM\ (m, 1505), OFAOVITAIN (m. 1508). 

Bodem van bakje Halt. 8 met merk zgr$ (m. 1500). 
Compleet fragment van bakje Hofh. 6 met merk OF-ARDACI (m. 1501). 
Randfragmenten van nog l of 2 bakjes Hofh, 6. 
Klein randfragment van bakje Hofh. 5. 
Fragment van bakje Hofh. 9. 

Fragmenten van 2 bakjes Drag. 27 met merken Lcwo (Secund 2) „ OFPRIMI 
3 Bodems van bakjes, waarschijnlijk alle van type Hofh. 6 mt merken BASSM , OFAQV , COCV- 

| 
K (m. 1497). 

Late Terra Sigillata 
Wandfragment, waarschijnlijk van een hoog vaasje, 
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Belgische waar 
Klein bodemfragment van een rood bord. 
Bodemfragment van opvallend licht-geeloranje bord. 
Fragment van groot grijs T. N. bord Vgl Halt. 72A. 
Randfragment van T. N. bord Halt. 73 . 
Drie randfragmenten van potten in de trant van Halt. 84 e.dg. 
Klein fragment van de scherpe knik van cen fijn T. N. potje, vgl. Vermeulen 33. 

Schouderfragment met fijne raadjesversiering, waarschijnlijk van een fijne T. N. fles, 

Drie wandfragmenten in vrij grove T. N. met golflijnversiering als Breuer VI 29. 

Rand- en bodemfragment in lichtgrijze, zachte T._N. 
Fragment van gepolijste en paarsrood gekleurde rand van cen grijswitte pot met randprofiel in 

de trant van Halt. 84, echter met korte gegleufde schouder en schouderknik. 

Typisch randfragment van een grijswitte kom, te vergelijken met Breuer V. 13 (tekst pag. 24) 

en het complete exemplaar der Gem. Verzameling II. 113. 

Zie voor dergelijk aardewerk Halt. pag. 271, alwaar de volgende exemplaren der verzameling- 

Kam worden genoemd: O 560 en 561, E 378, thans XVIII 30—32; O 10 en E 403 en 404, 

thans Ili 11, 12 en 22. 

Zie verder Westf. Mitt. VI Pl. XIV. 9, tekst pag. 62. 

Aanzienlijke fragmenten van een, en de bodem van een tweede grove beker, geheel als 

beschreven Halt. pag. 288, sub b Vgl. ibidem Abb. 44.7. 

Dergelijke bekers in verzameling Kam uit O, E en S. 

Verder II 394 zwarte pot, type Halt. S4 in afwijkende techniek (cen geheel gelijk randfragment, 

gevonden in zanderij Zwaantje Juni 1938). 

II 398 fragment van een grote pot in fijne T. N. 

Divers aardewerk 
Wandfragment van cen gevernist bakje Hofh. 22 met kleikruimelbestrooiing. 

Bodemfragment in fijn rood aardewerk met blauwgrijze kern, waarschijnlijk Xantens fabrikaat. 

Verder IV 643 twee-orige kruik met graffiet. 
IV 700 bovenstuk van een grote kruik. 
IV 701 grote twee-orige kruik, 

Kist 121 Halzen, bodems, oren en andere fragmenten van kruiken. 

Enkele fragmenten van honingpotten. 
Enkele fragmenten van wrijfschalen, waarbij één van type Halt. 59 en twee 

met zgn. horizontale rand. 
Kist 122 Fragmenten van grote voorraadspotten Halt. 65 en 97, waarbij veel bij elkaar 

behorende scherven van een exemplaar van laatstgenoemd type met rand 

breed 7 c.M. 
Verder nog twee randfragmenten, ieder breed ongeveer 12 c.M. 

Kist 25 Fragmenten van diverse grote kruiken en puntamforen (hiervan cen en ander 
weggedaan) waarbij een fragment van de schouderkruik van een exemplaar Halt. 66. 

Fragment van een ronde hypocausttegel. 
Kist 120 Aanzienlijk fragment van een grote kruik. 

Vele ruwwandige fragmenten, vn. in granietachtig aardewerk als Hofheim pag. 
312, Vermeulen pag. 104, I en II, waarbij aanzienlijke fragmenten van enige 

oorpotjes Hofh. S9 en van een kruikhals met C> monding. 
Meerdere Germaanse scherven. 

Germaans aardewerk 
A. 93 grote Germaanse pot. 
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LATE PERIODE Zie ook bij T. S. 

Cylindervormig voetje van een grove beker in „Schwarzfirnissware”. Niederbieber pag. 35, 
techniek b, en Alzei pag. 20. 

Randfragment van een bruin, aan de binnenzijde rood gekleurd bord met naar binnen gebogen 
rand, de bovenkant zwak gegleufd. Vgl. Niederbieber 53a (tekst pag. 54; de a en b aldaar 
verwisseld !). 
Voetfragment, aan de buitenzijde rood gekleurd, niet onwaarschijnlijk eveneens van fabrikaat 
Niederbieber pag. 53—54. 
Fragment in grauw ruwwandig Eifelaardewerk (vgl. Alzei pag. 31—32) met brede, vlakke, 
nagenoeg horizontaal uitstaande rand. Vgl. voor de vorm ORL. Wiesbaden. XIII 27. 

IV. VERGRAVING VAN HUNERPARK 1935 35 

‘Thans Keizer Lodewijkplein N.O. kwadrant. Kisten 94, 117, 150. 

Terra Sigillata, versierd 
Fragment van Drag. 29, vroege variant (zie Hofh. 17A). 
Randfragment van Drag. 29. 
Fragment van beker Drag. 30 met eigenaardig randproficl. 
Voetfragment van Drag. 30 met resten van versiering (Déch. 539). 
Wandfragment van Drag. 30 met fraaie eierlijst. 

Terra Sigillata, glad 
Bodemfragment van groot Arretijns bord. 
Fragmenten van enkele borden Hofh. 4. 
Fragmenten van meerdere borden Drag. 18, waarbij een met merk (m. 1513). 
Fragment van bakje Halt. 8 merk A T E (m. 1511). 
Compleet fragment van bakje Halt. 11, merk SECVN (m.1515). 
Fragment van bakje Hofh. 6, merk OFAQVIT (m. 1512). 
Randfragmenten van nog enkele bakjes Hofh. 6. 
Fragmenten van enige bakjes Drag. 27, waarbij één met merk... (m. 1509). 
Fragmenten van twee bakjes Hofh. 11. 
Fragment van een bakje Hofh. 9. 
Bodemfragment van een bakje Hofh. 8 met merk _AONTA/1 (m. 1510). 

Klein bodemfragment met geringe resten van een merk -RAS% (Bez4?) (Bassi? m. 1514). 
Flink, doch verbrand fragment van een bakje met buiklijst, waarvan de vorm aan Niederbieber 
doet denken, doch het fabrikaat vroeg lijkt. 

Late Terra Sigillata 
Fragment van een kom Alzei 1 met raadjesversiering in schaakbordpatroon. 
Randfragment met riffelversiering, vgl. Niessen 1617—18. 

Kist 96 Aanzienlijke fragmenten van een grote lichtbruine honingpot. 
Diverse kruikhalzen (waarbij Hofheim 55 en 58/59) verder bodems, oren 

(waarbij een vijfledig in Xantens aardewerk) en andere fragmenten van kruiken. 
Kist 97 Fragmenten van wrijfschalen met zgn. horizontale rand. 

Fragmenten van grote voorraadspotten als Halt. 65 en 97 (bij die van laatstge- 
noemd type een rand breed 7 c.M.). 
Fragmenten van diverse grote kruiken en puntamforen, waarbij een vor Halt. 67. 

Kist 98 Vele bij elkaar behorende fragmenten van een middelgrote voorraadspot Halt. 
97 met rand breed 6.5 c.M. 
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Belgische waar 
Klein fragment van bodem van een rood bakje met onduidelijk merk 

10010 155, Vermeulen Pl, XXI 4—7. 
Verkleurd bordie Halt. 72 met merk Vermeulen XXI, 11—15 (XI 405). 

Klein randfragment van rood bord Halt. 72, 
Fragmenten van een groot grijs T. N. bord vgl. Halt. 72A met loodreparatie. 

Bodemfragment van grijs T. N. bord. 
Fragmenten van vijf T. N. borden Hofh. 99. 
Fragment van een Pompejaans-rood geschilderd bord. Halt. 75 met fragmenten van twee bij 

dit type behorende deksels. 
Aanzienlijke fragmenten van een klein bruingrijs exemplaar van Halt. 84A. 

Klein wandfragment van een ander exemplaar van Halt. 54A. 
Rand- wandfragment, grijswit baksel, de buitenzijde bruinrose gekleurd, vermoedelijk van een 

pot in de trant der voorgaande. 
Wand- en randfragmentje, ivoorkleurig met bruine kern, de rand gepolijst. Vermoedelijk van 

een pot in de trant van Halt. S4B. 
Fragmenten van een grote, bruingesmoorde rose pot met verticale lijnbundelversiering. Zie 

voor materiaal Halt. pag. 289, overigens Halt. 87. 
Fragmenten van een grote, bruingesmoorde rose pot met fijne raadjesversiering. Zie voor de 

vorm Halt. 85. Op ons fragment nog een knobbeltje (misschien rest van een handvat of oor ? 

— vgl. echter Bulliot Album Mont-Beuvray XXIV 2. 
Aanzienlijke fragmenten van een zeer fijne T. N. pot, vgl. Vermeulen 34, met bodemmerk 

TITV2-FECI 
Compleet fragment van T. N. pot met opgelegde Kleiversiering vgl. Hoth. 118. 

Compleet fragment van vrij grove T. N. pot met grove raadjesversiering vgl. Hofh. 114B 

en Vermeulen 34. 
Zeer klein bodemfragment van T. N. pot met boogvormig merk MVSCIO-F[... vgl. voor 

dit merk de pot van type Halt. 84 in Gem. Verzameling II 294 waarop een dergelijke naam 

is ingekrast. 
Fragmenten van diverse T. N. potten: van een of twee fijne potjes, vgl. Vermeulen 34 c.dg. 
van een pot met doornversiering vgl. Vermeulen 36. 
Van enige dikwandige potten met diverse raadjesversiering. 
Halsfragment van een grove grijze T. N. fles. 
Fragmenten van een smal hoog potje met schuin opstaande rand in grove T. N, de vorm 
herinnerend aan die van Halt. 84 e.dg. 

jj C.1 L. XIII. 

Andere soorten aardewerk 
2 Fragmentjes van een bruingevernist, groengelig wit bekertje. 
Vgl. voor het materiaal Hofh. pag. 250 onderaan. 
Randfragment van een roodgeverfd wit bakje met barbotineversiering. Zie Hofh. 22. 
Beschadigde spiegel van een ongebruikt, helderroodbruin geverfd, wit lampje met ronde tuit 
en voluten, waarop een vage voorstelling als Kat. Bingen Taf. 18.6. 

Enige fragmenten van fijn, ruwwandig, zgn. granietachtig aardewerk als Vermeulen pag. 104 
sub II, waarbij van cen bakje, vgl. Vermeulen 44, en van een fijn, bolbuikig potje met schuin 

opstaand randje. 
7 3 
MERE 1 ae | Blauwgrijze, ruwwandige potjes. 

III 379 granietachtig potje. 
III 380 deukbekertje. 
IV 698 amfoorfragment met op de schouder het merk (CSP 
IV 699 bovenstuk van vroege kruik. 



Kist 99 Ruwwandige fragmenten, meest van het granietachtige aardewerk Hofh. pag. 
312, Vermeulen pag. 104 I en II, waarbij van potjes, deksels en oorpotjes Hofh. 89. 
Fragmenten van een ruw- maar dunwandig oorpotje in rood aardewerk, met 
rond naar buiten gebogen randje en dekselgleuf. 
Enkele Germaanse scherven. 
Enige ruwwandige late fragmenten, waarbij twee urnranden met zgn. hartvormig 

profiel, respectievelijk in Niederbieder (Urmitz) — en Alzei (Eifel) fabrikaat. 
Kist 105 Onderstuk van een vervuilde kruik, in de bodem een met een prop lood gedicht 

gat. 

Fragmenten van het ruwwandig, granietachtig aardewerk Hofh. pag. 312, 
Vermeulen pag. 104, — waarbij van een flinke pot, van een deksel, voorts 

compleet fragment van een oorpotje Hofh. 59. 
Twee fragmenten van kurkurnen. 
Enige Germaanse scherven. 

Glas 
Zeer klein fragmentje van een kobaltblauwe ribbelkan. 

V. VERGRAVING VAN HUNERPARK 1935 35 

Thans Keizer Lodewijkplein N.W. kwadrant 

IL 392 Zgn. honingpotje. 
II 395 Hoge T. N. kom van ongewone vorm. 
V 124 Deksel als behorend bij de Pompejaans-rood gekleurde schotels Halt. 75. 

VL VERGRAVING VAN HUNERPARK 1935 85 

Graadt van Roggenstraat en naaste omgeving 
thans Keizer Lodewijkplein Z.O. kwadrant. Kist 123 

Terra Sigillata 
Randfragment van een bord Halt. 1. 
Bodem van een bakje, misschien type Halt. 11, met onduidelijk merk, waarschijnlijk AT EI 
vgl. Breuer XIII. 9 (m. 1494). 
Wandfragment van bakje Halt. SA. 
Vlak bodemfragment van een dik bord, aan de onderzijde flauw, breed geribbeld. Zandige 
breuk (Arret. fabrikaat?) 
Bodem- en voetfragmenten van een zwaar groot bord, de bodem geheel vlak en met raadjeskrans, 
de standring met rechthoekige doorsnede. Zie Hofh. 2B. Zuid Gallisch fabrikaat. 
Enige kleinere fragmenten van vroege bodem Drag. 18. 
Fragmenten van twee bakjes Hofh. 6. 
Klein wandfragment, waarschijnlijk van Drag. 27. 

Belgische waar 
Randfragment, vgl. Halt. 84, in bruin aardewerk met grijze kern. 

Vier kleine wandfragmenten, waarvan drie met fijne golflijnversiering, vgl. Halt. Abb. 43, 
Hofheim Abb. 92 ; één hiervan grijswit, één grijsbruin, één fel rood met bruine buitenopperlaag. 
Het vierde roodbruin met gewone raadjesversiering. 
Bodem en standringfragment van 'T'. N. bord— (Halt. 72?). 
Randfragment van een loodgrijs bord, Vgl. Halt. 73 en 74? 
Randfragment van grijs T. N. bord Hofheim 99. 
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Compleet fragment van fijne T. N. urn met bodemmerk zvgiLvs (Il 390). 

Bodemfragment van flinke, fijne T. N. pot met bodemstempel TITV2 

Hals- en wandfragmenten van fijne T. N. potten, vermoedelijk drie stuks, op de breuk lichtgrijs, 

waarvan twee zwart gepolijst, en een dof grijzig, vgl. Vermeulen 34, Koenen Taf. IX 17.18, 

Randstuk van een potje met resten ener raadjesversiering vgl. Hofheim 125. 

Rand-, wand- en voetfragmenten van kurkurnen Halt. 91. 

Randfragment in kurkurntechniek, dat echter volgens het profiel van een schotel of schaal 

afkomstig lijkt. Het voorkomen van borden in kurkurntechniek werd door Loeschcke, Halt. pag. 

299—300 betwijfeld. Ter verklaring van de fragmenten die Ritterling in Westf. Mitt. Il tot 

het tekenen van het bord, aldaar Taf. XXXVIII. 21, aanleiding gaven, verwijst Loeschcke naar 

Halt. Abb. 49.3, waarop voor ons fragment dient te worden gelet. 

Dat intussen borden als door Ritterling bedoeld werkelijk voorkomen, bewijzen fragmenten 

in de Gem, verzameling, afkomst Wv5 en 
35 

1 

4 
Zie ook hiervoor bij 

Divers aardewerk 
Vroege kruik (IV 640), tezamen gevonden met II 390. 

Enkele fragmenten van kruikhalzen, waarbij van een lichtbruin exemplaar als Halt. 45, 

Breuer VIII 1. 
Wand- en bodemfragmenten van meerdere vroege kruiken. 

Klein fragment van halsrand van grote amfora, vgl. type Halt. 71 

Klein randfragment van een wrijfschaal met verticale rand, Halt. 59. 

Twee randfragmenten van wrijfschalen met zgn. horizontale rand. 

Fragment van een bleekrose, buikig bekertje met dun uitlopend, naar buiten gebogen randje, 

de wand heeft een versiering in barbotine (Xantens fabrikaat) ? 

Fragment van cen achtvormige, open lamp met standring, breuk rood, met gevlekt zwart-bruin 

vernis, 
Randfragmenten van twee ruwwandige potten in het zwart-grijs aardewerk. 

Vermeulen pag. 104 1 en II, vgl. ibidem type 97 en 98. 

Enkele rand- en wandfragmenten van aardewerk als voorg. 

Klein randfragment van een blauwgrijs bord, vgl. Vermeulen 59c, ORL. Wiesbaden XIII, 25. 

Een klein fragment van de hals van een ruwwandige kan in zgn baksteenachtig aardewerk. 

Wand- en randfragmenten van grote voorraadspotten. Zie Halt. 65 en 97. 

Germaans aardewerk 

Twee fragmenten van rand en schouder van een zeer wijde pot in zwart met rossige bovenlaag. 

Twee wandfragmenten. 

Glas 
Twee fragmenten. 

LATE PERIODE 

Terra Sigillata 
Fraai wandfragment van kom Alzei 1 met schaakborddécor. 

Randfragment van T. S. schaal Alzei 3. 
Bodem van Alzeitype, vgl. Materialien III. 

Wandfragment. 



Divers aardewerk 

Fragment van een bruingesausde wrijfschaal met zgn. horizontale rand in techniek als gevonden 
op Valkhof. Zie OMROL N. R. II (1921) pag. XXIV ; vgl. Niederbieber type 86. 

Compleet fragment van een gelig, ruwwandig kommetje met rand van zgn. hartvormig profiel 
vgl. Niederbieber type 103, in grof Alzei-aardewerk. Vgl. Alzei pag. 31—32. 

ST. JORISSTRAAT, 3 DECEMBER 1935. Kist 100 

Bij het maken van rioolputten aan Z. W. zijde ongeveer tegenover tramhuisje 
Zeer gemengde verzameling — maakte dan ook terstond de indruk van een 
rommelgat. 

Terra Sigillata 
Bodemfragment van een kom Drag. 29 met onduidelijke resten van een merk (m. 1496). 
Klein fragment van bodem bord (Drag. 18 ?) 
Twee onderstukken van bakjes Drag. 27 met de merken :B EL INICGC I: (m. 1405), 
PRIDIANI _(m. 1406) als O R L. Zugmantel XXX 277. 

Belgische waar 
Randfragment van blauwgrijs bord Hofh. 99. 
Enkele fragmenten van vrij grove, doch ogenschijnlijk vroege T. N. 
Randfragmenten met lichtbruine kurkurn. 
Wand- en randfragmenten van een grote voorraadspot (rand breed 5 c.M.) vgl. Halt. 65 en 97. 

Kruiken enz. 
Meerdere kruikhalzen of fragmenten daarvan waarbij Hofheim 50 e. dg. (3 of + ex.) O.R.L, 
Wiesbaden XIII 23 (1 exempl.). 
Brunsting type 9, | 

l 
Í 

vgl. speciaal OMROL A 
NR. XV (1934) afb. 11.54 { 2 SCmPl 
(uit villa Overasselt) | 

Arentsburg Afb. 90.44 1 exempl 
O.R.L. Wiesbaden XIII 14. 
Voorts bodems, bodem- en wandfragmenten, alle naar het schijnt van vrij vroege kruiken. 
Zeer klein bodemfragment van wrijfschaal. 
Wandfragmenten van grote voorraadsamforen, (deze grotendeels weggedaan). 

Ruwwandig aardewerk 
Enkele fragmenten baksteenachtig, waarbij randfragment van een bord Vermeulen 88. 
Meerdere rand- en wandfragmenten van het aardewerk Vermeulen pag. 104, techniek I en II, de 
randen als ibid. type 97, 98, 99. 
Klein randfragment als van de kommen O RL Wiesbaden XIII 10 en 27. 
Knoppen van twee zwarte deksels, 
Fragment van de geheel vlakke bodem van een bord. 
Randfragment met diepe dekselgeul (zgn. hartvormig profiel) Brunsting Pl. 7, 3 en S. 

Germaans aardewerk 
Enkele wandfragmenten. 
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HUNERPARK, 16 JANUARI 1936 36 

Belgische waar 
Klein bodemfragment van schotel Halt. 75. 

Kruiken enz. 

Bodem- en wandfragmenten van enige vroege kruiken en van een grote witte honingpot — 

waarbij vele aan elkander passende stukken. 
Gerestaureerd : de grote tweeorige kruik IV 645. 
Sterk beschadigde hals van een grote rossige tweeorige kruik, vgl. Hofh. 77. 

Korte holle punt van cen amfora, uitlopend in een knopachtige verdikking, onderste gedeelte 

van de punt van een voorraadsamfora, 

Varia 

Fragment van benedengedeelte van een wit, roodbruin geverfd lampje. 

Germaans aardewerk 

Enkele rand- en wandfragmenten. 

HUNERPARK, 18 JANUARI 1936 (bij voormalige grote vijver) 

Terra Sigillata 
Fragment van bord Halt, 2 met merk (ENZ) ‚ vgl. Breuer 17.22 (m. 1378). 

‘Twee randfragmenten en bodemfragment van dergelijke borden. 

Belgische waar 
Fragment van rood Belg. bord. type Halt. 72B, merk (MAROS! 

Wandfragmenten van een _kurkurn. 

Germaans aardewerk 

Enkele bij elkaar behorende, doch niet passende wandfragmenten. 

HUNERPARK, z1 JANUARI 1936 

Belgische waar 
Aanzienlijke fragmenten van zeer groot rood bord Halt. 72. 
Aanzienlijke fragmenten van zeer groot rood bord, buiten en binnen gekleurd. Vgl. Halt. 73. 

(Zie voor dg. bord de vroegere vondst Hunerpark ei jj 

Bodem en bijbehorende wandfragmenten van Halt. S4. 
Bodem als bij Halt. 84, 
Bij elkaar behorende rand-, wand- en bodemfragmenten van een eigenaardig potje in de trant van 
Halt. 84, echter met verticaal staande kamversiering (afwisselend rechtlijnig en zigzag) — van 

dunwandig, zeer hard gebakken, geelbruin aardewerk met blauwgrijze kern. 
Aanzienlijk randfragment van een grote kurkurn. 
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Zwaar randfragment van een bijzonder grote kurkurn (diam. der opening ruim 40 c.M.). 
Wandfragmenten van kurkurnen. 
Wand- en bodemfragment van een grote voorraadspot. Vlg. Halt. 65 en 97. 

Kruiken enz. 

Fraaie eenorige kruikhals in bleek Xantens baksel Halt. 45. 
Bodemfragmenten van twee kruiken. 

Germaans aardewerk 

Aanzienlijke rand- en wandfragmenten van cen grove, dofzwarte lage Germaanse pot met 
gekartelde rand. 

HUNERPARK, 5 FEBRUARI 1936 
Uitsluitend zeer laat, gevonden nabij het tramhuisje (in zijn nieuwe stand). 

Terra Sigillata 
Fragmenten van kommen als Alzei 1 met kleine resten van de hierop gebruikelijke Rädchen- 
verzierung. 

Fragmenten van schotel als Alzei 10. 
Randfragment als Alzei 12. 
Fragment van schaaltje Alzei 2. 
Fragmenten van kommen met buiklijst als Alzei 5. 
Enkele andere fragmenten, waarvan een met standring, van vroeger type vgl. Niederbieber. 

Geverfd aardewerk enz. 

Oorfragment van „braun marmoriertes Geschirr” als behandeld in Niederbieber pag. 45 e. vlgg. ; 
— slechte, dus latere kwaliteit. 
Voet van een grove drinkbeker in „Schwarzfirnissware”, vgl. Niederbieber pag. 35, techniek b. en 
Alzei pag. 20—21. 

Kruiken enz. 

Zeer kort gedrongen, grof afgewerkte hals van een zware voorraadsamfora met oren van rende 
doorsnede, vgl. Niederbieber 78. 

Grofwandig aardewerk 
Randfragment van een schotel I 
Voet van een pot ‘ in grof „Urmitz” fabrikaat, vgl. Niederbieber pag. 70. 

HUNERPARK, 7 FEBRUARI 1936 

Terra Sigillata 
Enige scherven, waarbij cnige zeer kleine fragmenten van vroege Zuid-Gall. T. S. als: 
Klein randfragment van versierde kom Drag. 29. 
Klein randfragment van versierde Drag. ? 
Klein randfragment van bord Hofh. 4. 
Klein randfragment van bord Drag. 18, vroege variant. 
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Belgische waar 
Klein dunwandig randfragment in fijne T. N. 

Wrijfschalen 
Klein randfragment van wrijfschaal met zgn. horizontale rand in grof wit baksel, als beschreven 

Hofh. pag. 311. 

HUNERPARK, 24 FEBRUARI 1936 

Terra Sigillata, vroeg 
Enige fragmenten van zeer vroege Zuid-Gall. T. S. in Hofheimvormen, doch ten dele met 
Haltern-details. 
Bodem met merk OFICACYT (m. 1368). 
Fragment bakje Drag. 27, vgl. Hofh. 7 en Halt, 11. 
Fragment van een bakje Hoth. 6. 
Fragment van een groter en een kleiner bakje Hofh. 5, Halt. 8. 

Terra Sigillata, laat 
Groot, sterk verbrand fragment van T. S. kom Alzei 5. 
Kleiner fragment van een T. S, kom Alzei 5, 

Belgische waar 
Enkele fragmenten van kurkurn. 
Enkele lichtkleurige fragmenten van een voorraadspot, vgl. Halt. 65 en 97, 

Kruiken enz. 
Enkele bodems en wandfragmenten van bijzonder fraaie, hardgebakken helderwitte kruiken. 

Vele wandfragmenten van 3 of 4 grote voorraadsamforen (hiervan slechts enige specimina 

bewaard). 

Germaans aardewerk 
Zeer vele fragmenten, veelal met de bekende vettige glans. Hieruit meerdere aanzienlijke stukken 
samengesteld. 
Groot fragment van een Germaanse pot van eigenaardige helderroodbruine kleur. 

HUNERPARK, 27 FEBRUARI 1936 

Terra Sigillata 
Onderstuk van bakje Hofh. 5 met compleet merk DE MIO NC (m. 1365). 
Randfragment van een groot T. S. bord Hofh. 4, vroege variant, met spoor van antieke reparatie. 

Belgische waar 
Halsfragment van fijne T.N. fles, vgl. Halt. 89, Hofh. 120A. 



Varia 

Fragment van een bordje } in fijn aardewerk, enigszins gelijkend 

Fragment van een bodem op het zgn. fijne Nijmeegs aardewerk. 

Randfragment van, waarschijnlijk een kan, in fijner lijkend soort van het zgn. baksteenachtig 
aardewerk. 

Kruiken enz. 

Fraaie vroege kruikhals en fragmenten van de monding van twee andere, zeer vroege kruiken. 

HUNERPARK, 4 MAART 1936 

Terra Sigillata 
Grotendeels compleet T. S. bordje, type ongeveer als Oswald & Pryce Pl. XLII, 9—11, met 
merk OT MACA (m. 1366). 
Onderstuk van een bakje Hofh. 5. met merk SCOT IVS (m. 1376). 
Half T. S. bakje Drag. 27 vroege variant, merk SILVWVI (m. 1371). 
Klein randtragment van bakje Hofh. 6. 

Belgische waar 
Hals- en wandfragment van een vroege, doffe T. N. pot of fles. 
Fragmenten van divers fijn Belgisch aardewerk van verschillend maaksel, waarbij Halt. 80, 
84, 87 (gordelbeker), 

Kruiken enz. 

Kruikhals, Halt. 49B. 

Grofwandig aardewerk 
Fragmenten van een potje in granietachtig aardewerk, met brede platte schouder (de gehele 
opbouw aanwezig). 

Varia 

Klein vormloos bronsfragment. 

HUNERPARK, 5 MAART 1936 

Terra Sigillata 
Onderstuk van fijn Arretijns bakje, merk onduidelijk (m. 1373). 
Randfragment van bakje Hofh. 6. 
Fragment van bakje Drag. 27, merk weggebroken, op de buitenwand fragment van graffiet 
VEN [.... (m. 1380). 

Belgische waar 

Onderstuk van fijne T. N. pot, merk _ (EBVRVs| 
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Randfragmenten en wandfragment van een pot a. v. 
Bodemfragment van groot zwart Belgisch bord. 
Rand- en wandfragmenten van divers Belgisch aardewerk. 

Ruwwandig aardewerk 
Twee wandfragmenten van potje in granietachtig aardewerk. 

HUNERPARK, 6 MAART 1936 

Naald van een fibula. 

HUNERPARK, 7 MAART 1936 

Terra Sigillata, vroeg 
Bodem van Drag. 29 met merk OFLABIONIS (m.1379). 
Kleine randfragmenten van borden Drag. 18 en van bakje Hofh. 6. 

Terra Sigillata, laat 
Randfragment als bij Alzei 1. 
Bodem- en wandfragment van een grote schotel van Alzei type. 

HUNERPARK, 9 MAART 1936 

Terra Sigillata 
Aanzienlijk fragment van een fraaie beker Drag. 30, vroeg exempl. (XI 393). 
Klein wandfragment van Drag. 29, 
Aanzienlijk fragment van bord Drag. 18 met merk _O'ARTVSF (m. 1367). 
Fragment van bord Hofh. 4. 
Fragment van bakje Drag. 27, groot vroeg exemplaar. 
Grotendeels compleet bakje Drag. 27 met onduidelijk merk (m. 1374). 
Fragment van T. S. wrijfschaal Hofh. 12. 

Belgische waar 
Klein wandfragment van fijne dunwandige T. N. pot. 
Aanzienlijke fragmenten van bodem-, wand- en randfragmenten van een zeer buikig potje, de 
vorm (behalve de bodem) te vergelijken met Hofheim 125A, in grof T. N-achtig aardewerk, 

Kruiken enz. 

Zeer grote kruik, gerestaureerd. (IV 650). 
Een kruikhals Hofh. 50. 
Bodemfragment van een kruik. 
Wand-, rand-, bodem- en oorfragmenten van een sterk schilferende, witte honingpot. 

Ruwwandig aardewerk 
Aanzienlijke fragmenten van bodem, rand en wand van een pot met opgelegde schubversiering 
in lichtkleurig granietachtig aardewerk. vgl. Hofh. 81A en voor de versiering Hofh. 82. 
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Randfragment met oor van een oorpotje in lichtkleurig granietachtig aardewerk, Hofh. 59. 
Randfragment van een diepe schotel, vgl. Hofh. 91, O. R. L. Wiesbaden 27, in dergelijk, echter 
effen grijswit, op de breuk ten dele rosckleurig aardewerk. 

HUNERPARK, 11 MAART 1936 

Terra Sigillata, vroeg 
Fraai wandfragment van Drag. 29, vroeg exemplaar. 
Zeer klein randfragment van bord Halt. 1. 
Zeer klein wandfragment, het randje gekarteld, van bakje Halt. 8. 
Fragment van bakje Hofh. 6. 
Zeer klein fragment van bakje Drag. 27. 
Enkele bodemfragmenten van vroege borden, Drag. 18. 

Terra Sigillata, laat 
Vier fragmenten van vier diverse kommen Alzei 1, met resten der raadjesversiering. 
Klein randfragment van schotel Alzei 10. 
Rand-wandfragment van kom Alzei 5, de opstaande rand met raadjesversiering. 

Kruiken enz. 
Wit halsje met ingedrukte uitgiet, vgl. Hofh, 55. 

Wrijfschalen 
Flink fragment van wrijfschaal met zgn. horizontale rand, in grof wit baksel, als Hofh., pag. 311. 

Ruwwandig aardewerk 
Hals van kruik met klaverbladvormige monding in granictachtig aardewerk. Zie Hofh. type 86. 

Varia 

Bronzen lepeltje. 

HUNERPARK, 12 MAART 1936 

Terra Sigillata 
Klein bodemfragment van vroeg Zuid-Gallisch bord, 

Belgische waar 
Aanzienlijk fragment van Halt. S4A. 
Aanzienlijk fragment van onderste helft van een pot Halt. 85 met fijne golflijnversiering, ver- 
moedelijk Xantens fabrikaat. 
Twee randfragmenten en een bodemfragment als van potten Halt. 84 en 85. 
Klein rand- wandfragment van een beker als Halt. 87, de gebruikelijke bruinzwarte kleur ont- 
breekt nagenoeg geheel (mislukte smoring 2) 
Klein randfragment van groot bord Halt. 72, zwartgebrand 
Klein randfragment van griĳs-zwart bord Hofh. 99. 
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Fragmenten van de vlakke bodem van een groot oranjerood bord, waarop nog één radicaal aange- 
brachte afdruk van het merk SMER T. 
Klein fragment, waarvan het maaksel overeenstemt met dat van de Pompejaans-rood geverfde 
schotels Halt. 75 en Hoth. 100, — het profiel doet echter aan een bakje denken 
Halsfragment van bruine T.N. fles, 
Enige andere fragmenten van enigszins grove, bruine, donkergrijze en zwarte T. N. 
Vele rand-, wand- en bodemfragmenten van enige fraaie kurkurnen met zwartgeverfde randen. 
Enkele wandfragmenten van een grote voorraadspot vgl. Halt, 65 en 97, van opmerkelijk blanke, 
roomwitte kleur. 

Kruiken enz. 
Lichtbruine kruikhals met drieledig oor, type Hofh. 50. 
Klein fragment van bruinrose kruikhals, vgl. Halt. 47, 
Monding van witte tweeorige kruik met resten der drieledige oren, Halt. 52. 
Wand- en voetfragmenten van diverse vroege kruiken. 
Complete zware hals van een voorraadsamfora, zie voor het profiel Breuer Pl, IX 31, vgl. Halt. 

69 en 70. 
Vele weinig karakteristieke wandfragmenten van zware voorraadsamforen ; hiervan slechts enkele 

specimina bewaard. 
Enkele fragmenten van oren van dergelijke amfora’s. 
Randfragment en oor van een lichtbruine honingpot, de rand in doorsnee rechthoekig, het 

tweeledig oog breed en vrij groot ; Hofh, 66. 

Varia 

Klein wandfragment van een dunwandig vaasje met naar buiten uitgedrukte knobbeltjes — 

waarschijnlijk goud-glimmer aardewerk. Vgl. Hofh. 26c. 

Ruwwandig aardewerk 
Enkele kleine fragmenten van granietachtig aardewerk als Hofh. pag 312, Vermeulen pag. 104, 
waarbij fragment van hals en fragment van oor van een kan met klaverbladvormige monding. 
Vgl. Hofh. 86. 

Germaans aardewerk 

Een klein wandfragment. 

HUNERPARK, 13 MAART 1936 

Terra Sigillata 
Enkele kleine fragmenten van Drag. 29. 
Klein randfragment van bord Halt. 2. 
Zeer klein randfragment van bord Hofh. 4. 
Fragmenten van 2 bakjes Hofh. 6. 
Fragment van bakje Drag. 27. 
Enige bodemfragmenten van vroege Zuid-Gall. borden, waarbij fragment met fragment van 

merk (orieÂcu (m. 1364), geheel als het complete merk Hunerpark 24.236. 

Belgische waar 
Klein bodemfragment van groot rood bord. 
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Randfragmenten van fijne T. N. urn als Koenen IX. 18 en dg. 
Twee kleine wandfragmenten in vroege TN. 
Klein wandfragment, vgl. Hofh. 118. 
Wandfragment van grote voorraadspot Halt. 97. 

Kruiken enz. 

Enige wand- en voetfragmenten van diverse kruiken. 
Breed wijd oor van honingpot in lichtbruin, op de breuk bruinrose aardewerk. 

Lampen 
Fragment van een lamp, waarschijnlijk Loeschcke, Vindonissa, type VIII. 
Evelein type V. De schouder versierd met motief PPP _ de spiegel met een rosctte van 
8 hartvormige bladeren als Vindonissa Nos 668—669. Witte aarde met sporen van roodbruine 
beschildering. Tuit, bodem en (eventueel) oor ontbreken geheel. (X 224). 

Fragment van lamp, Vindonissa type Ic, De spiegel heeft afbeelding van een naar rechts 
springende stier (?). Tweeledig oor, achteraf aangezet. Gele aarde met roodbruine beschildering 
(X 223). 

Ruwwandig aardewerk, vroeg 

Enige fragmenten van granietachtig aardewerk als beschreven Hofh. pag. 312, Vermeulen pag. 
104 Ien II, waarbij vormen als Hofh. 87. 

Ruwwandig aardewerk, laat 
Enige fragmenten van bord Niederbieber 110. 

HUNERPARK, 14 MAART 1936 

Terra Sigillata 
Twee kleine fragmenten Drag. 29. 
Klein randfragment van bord Halt, 1. 
Enkele fragmenten van vroege Zuid-Gall. borden. 
Wandfragment van bakje Drag. 27. 

Belgische waar 
Bodemfragment van zwart bord 
Fragment van zwart voetstuk vgl. Halt. 84. 
Wandfragment van kurkurn. 
Wandfragmenten van een ruwwandige T. N, pot, de buik bedekt met fijne horizontale groeven. 
Wandfragment van grote voorraadspot, vgl. Halt. 65 en 97. 

Kruiken enz. 

Een kruikhals Hofh. 50. 
Vele wandfragmenten van kruiken, deze grotendeels weggedaan. 
Meerdere bodemfragmenten van kruiken e. dg. 
Fragment van groot breed bandvormig oor (breed 5% c.M.). 
Korte, gevulde punt van een voorraadsamfora, vgl. Halt. 71. 

94 



Ruwwandig aardewerk 
Rand-, wand- en bodemfragmenten in granietachtig aardewerk (als Hofh. pag. 312, Vermeulen 
pag. 104) waarbij vormen als Hofh. 87, 89, 91. 

Germaans aardewerk 

Enige fragmenten, waarbij flink randfragment. 

HUNERPARK, 16 MAART 1936 

Terra Sigillata, vroeg 
Klein wandfragment van Drag. 29. 
Randfragmenten van 3 borden Halt. 1. 
Randfragmenten van 2 borden Halt. 2. 
Wandfragmenten van 2 bakjes Halt. S, 
Fragment van bakje Hofh. 6. 
Enkele fragmenten van bodems en borden. 

Terra Sigillata, laat 
Fragmenten van 2 wrijfschotels, vgl. Alzei 4. 
Fragment van T,S. bord Alzei 10. 

Belgische waar 
Kleine randfragmenten van 3 rode borden Halt. 72. 
Fragmenten van (vermoedelijk 3) potten Halt. 84A 
Fragment van een pot Halt. 84B. 
Fragmenten van een pot Halt. 85. 
Enkele fragmenten van kurkurn Halt. 91. 
Klein wandfragment van grijze T. N. pot met verticale, gladgemaakte lijnen. Vgl. voor maaksel 
en versiering Hofh. 124, 
Enige diverse TN, fragmenten, 
Enige wandfragmenten en een zwart geverfd randfragment van grote voorraadspotten. 
Zie Halt. 65 en 97. 

Varia 

Fragment in bruinrose aardewerk, te vergelijken met de „inktpot” Halt. 38. 

Kruiken enz. 
Hals van grote witte kruik, vgl. Halt. 45. 
Fragment van de monding van een kruik in bruinrose aardewerk, vgl. Halt. 47. (Xantens 
fabrikaat ?) 
Fragmenten van de mondingen van twee kruiken, vgl. Breuer IX. 19, 

Fragment van een bandvormig vierledig oor met aanzet aan de buik lichtbruin baksel. 
Enige wandfragmenten van een kruik in zandig rose baksel vermoedelijk Xantens fabrikaat. 
Enkele diverse kruikfragmenten van verschillend maaksel. 
Halsfragment van grote voorraadsamfora Halt. 69—70. 
Korte gevulde punt van amfora Halt. 71. 
Fragmenten van enige grote dikwandige kruiken of voorraadsamfora’s. 
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Ruwwandig aardewerk, vroeg 
Enige fragmenten van granietachtig aardewerk als Hofh. pag. 312, Vermeulen pag. 104. 
Rand-, wand- en bodemfragmenten van een potje in diepzwart aardewerk als Vermeulen pag. 104 
1 met schouder en vrij hoge hals. 

Ruwwandig aardewerk, laat 
Aanzienlijk fragment van een kom in Urmitzer aardewerk (zie OMROL II, pag. XXVII), vgl. 

Niederbieber 104 en Alzei 28. 
Rand-wandfragment van kookpotje in Urmitzer baksel, Niederbieber 59. 
Wandfragment in baksel a. v. g. 8 
Zeer zwaar en grof randfragment van een kookpot in Eifelaardewerk (zie OMROL II pag. 
XXVI), Alzei 27. 
Fragment van een bord in Eifelaardewerk a. v., Alzei 24. 

Germaans aardewerk 
Een klein vettig glanzend wandfragment. 

HUNERPARK, 17 MAART 1936 

Uitsluitend laat. 

Terra Sigillata 
Randfragment met slordig uitgevoerde leeuwenkop en wandfragment van wrijfschaal Nieder- 

bieber 22, Alzei 4. 

„Schwarzfirnissware!” 

Wandfragment van een deukbeker. Zie Niederbieber pag. 35, Alzei pag. 20. 

„Braunmarmoriertes Geschirr” 

Halsfragment van een kruik vgl. Niederbieber Abb. 27, No 2 in grove uitvoering. 
Wand-bodemfragment van een wrijfschaal met resten van bruine beschildering. Zie OMROL. II 

(1921) pag XXIV. 

Ruwwandig aardewerk 
Flink fragment van een deksel Niederbieber 120a. 
Voet van een kookpot. 
Randfragment van een bord Niederbieber 113. 
Deze drie fragmenten alle in hard gebakken „Urmitzer” aardewerk. Zie Niederbieber pag. 70 en 
OMROL 11 (1921) pag. XXVII 

HUNERPARK, 25 MAART 1936 

Terra Sigillata 
Fragment met merk VAPVSV (m. 1375). 
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HUNERPARK, 25 MAART 1936 (hoek Batavierenweg en Reinaldstraat (afb. 42) 

Vele fragmenten van minstens 3 zeer grove, bruinzwarte Germaanse potten van verschillende 
grootte, doch gelijk type: de bovenrand geheel vlak cylindervormig zonder enige buiging bij 
de min of meer gekartelde bovenrand, Tezamen gevonden met ten dele bewaard gebleven 
beenderresten en enige fragmenten huttenleem. 

HUNERPARK, 30 MAART 1936 

Terra Sigillata 
Fragment van versierde kom, fraai en dunwandig. De erop voorkomende vrouwenfiguur niet bij 
Déchelette, komt echter wel voor op een groter fragment, afgebeeld door Knorr, Cannstatt zur 

Römerzeit, ler Teil (Stuttgart 1921) Taf. VI. 3, tekst pag. 45. De begrenzing der vakken aldaar 
eveneens door uit bolletjes gevormde lijnen, — óók geen eierlijst, en links de rank waaraan nog 
een kleine rest links op ons fragment. Fabrikaat van Lezoux, door Knorr gedateerd Trajanus- 
Hadrianus, 
Fragment van T. S. bakje Drag. 27 met fragment van merk (m. 1377). 

Varia 

Bronzen belegstukje in de vorm van een baardige manskop (zeer onduidelijk). 

HUNERPARK, 31 MAART 1936 

Belgische waar 
Een rand- en een wandfragment van een gordelbeker Halt. 87, — de breuk hiervan zeer eigen- 
aardig: het typische rose materiaal bedekt met een vrij dikke, witte bovenlaag, welke door 

smoring de bekende bruine, respect. zwarte kleur heeft gekregen. 
Bodemfragment van een pot Halt. S4, rood gekleurd, 

HUNERPARK, 7 APRIL 1936 

Terra Sigillata, laat 
Groot fragment van een T. S. kom Niederbieder 19. 

Kruiken enz. 

Wandfragment met oor van een witte honingpot met breed, vrij groot oor. Op de wand terzijde 
van het oor een (deel van een) ingekrast opschrift PV5s 

Varia, metaal 
Een riemversiersel en een gladde sierdop. 

HUNERPARK, 11 APRIL 1936 

Uitsluitend laat, tezamen gevonden. Zie Valkhof in OMROL N. R. II (1921), 
pag. VI—XXXVI. 
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Terra Sigillata 
Wandfragment van een kom met buiklijst in roodbruine T. S. (zie Valkhof pag. XIX en 
XXII). Boven de buiklijst resten van een ingesneden versiering. Vgl. Alzei 6 e‚dg. 
Randfragmentje met zeer platte randlijst als Alzei passim, — in oranje T. S. (zie Valkhof, pag. 
XIX). 
fragment van bodem van een wrijfschaal, vgl. Alzei 3 en 4. 
Fragment van bodem van grote schotel of schaal met standring van typisch laat profiel (de in 
Alzei getekende typen hebben alle een andere, echter blijkbaar bijgefantaseerde standring !). 

„Schwarzfirnissware” 
Rand- wandfragment van een beker als Alzei 15 met versiering in witte verf (hiervan is be- 
houden oa. de letter E). 

Hoog voetje van een drinkbekertje, techniek als Niederbieber pag. 35, techniek b. Vgl. voor de 
vorm Niederbieber 32, Alzei 16. 

„Braunmarmoriertes Geschirr” 

Randfragmenten van vier wrijfschalen. Vgl. voor techniek en profielen Valkhof pag. XXIV. 

Ruwwandig aardewerk 
Randfragment van potje Niederbieber 57, 
Randfragment van pot Niederbieber 89, 
Wandfragment. 
Randfragmenten van twee kommen Niederbieber. 
104, Alzei 28. 
Randfragment van een bord Alzei 34. 
Randfragmenten van vier of vijf potten Alzei 27. | In grof Kifcl-aardewerk, zie 
Randfragmenten van een kom Alzei 28. Niederbieber 104. Valkhof, pag. XXVI. 
Randfragment van een bord Alzei 34, | 

là „Urmitzer” aardewerk, zie Valkhof, 
aad XXVII 

HUNERPARK, 15 APRIL 1936 

Terra Sigillata 
Onderstuk van een bakje Halt. 8 met merk C O R (m. 1372). 
Fragment van een bakje Drag. 27 met merk O F SE C V (m. 1370). 

Belgische waar 
Fragment van onderstuk van fijne T. N. pot met een, waarschijnlijk zinloos, „bodemmerk”. 
Twee fragmenten in vrij dikwandige, maar beiderzijds gladde en glanzende T. N., het ene 
gelijkend op een wandfragment van een bakje Halt. 80, Hofh. 103, het andere op een wand- 
fragment van een schotel. Hofh, 99. 

Wandfragmentje van een T. N. potje met gematteerde banden en glanzende strepen. 
Randfragment van een grote voorraadspot als Halt. 65 en 97, breed 7% c.M. 

Kruiken enz. 

Halsfragment zonder rand van een kruik, vermoedelijk Xantens fabrikaat. 
Halsrandfragment van een kruik Halt. 45 in fabrikaat a.vg. 
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Kleine kruikhals Hofh. 50—51. 
Twee bodems van kruiken, 
Rand- wandfragmenten van twee wrijfschalen Halt. 59, 
Halsrandfragment van een grote voorraadsamfora, vgl. Halt. 71. 
Holle punt van een grote voorraadsamfora. 
Wandfragmenten van meerdere grote voorraadsamforen in verschillend materiaal. 

Ruwwandig aardewerk 
Groot fragment van het onderstuk van een pot in granietachtig aardewerk als Hofh. pag. 312, 
Vermeulen pag. 104. 
Knop van een deksel in aardewerk als Vermeulen pag. 104, 1, 
Een randfragment van een pot in baksteenachtig aardewerk met rond naar buiten omgebogen, 
onverdikte rand. 

Germaans aardewerk 

Compleet fragment van een vettig glanzend schaaltje, afgeknot kegelvormig met rond naar 

binnen gebogen rand. 

HUNERPARK, 18 APRIL 1936 

Terra Sigillata 
Randfragment van een bord Hoth. 4. 
Randfragmenten van twee bakjes Hofh. 6. 
Bodemfragment van een bakje Hofh. 11. 

Belgische waar 
Randfragment van T', _N. bord Hofh. 99, 

Geverfd aardewerk 
Randfragment van een bakje met rankenversiering in barbotine, Hofh. 22. 

Kruiken enz. 
Bodemfragment, zonder standring, van een witte kruik of honingpot. 
Randfragmenten van 2 of 3 wrijfschalen Hofh. 80, in materiaal als aldaar beschreven pag. 311 
(wit met vele bruine steentjes). 
Enkele wandfragmenten van grote voorraadsamforen e.dg. 

Ruwwandig aardewerk 
Bodem in granietachtig aardewerk. 
Randfragment van Hofh. 87 in aardewerk a.vg. 
Groot randfragment, diameter der opening ongeveer 25 c.M. te vergelijken met borden als 
Hofh. 94, Breuer Pl. X 73—75, 

Germaans aardewerk 
Een wand- bodemfragment. 



HUNERPARK, 23 APRIL 1936 

Fragment van een beker Drag. 30. 
Fragment van een bakje Drag. 27 met merk A Q VI T AN (m. 1369). 

HUNERPARK, 28 APRIL 1936 

Groot randfragment met schouder en hoge, naar buiten omgebogen rand in grijzig-lichtbruin, 
T. N-achtig aardewerk. Voor de vorm vgl. Breuer, Pl. VI en Vermeulen 34; de zeer grote 
diameter (buitenrand ongeveer 32 c.M.!) doet echter een lage kom vermoeden. 

Kruiken enz. 

Enige bodem- en wandfragmenten. 

Ruwwandig aardewerk 
Randfragment van een kleine wrijfschaal met zgn. horizontale, weinig naar buiten doch sterk 
naar binnen uitstekende smalle rand. Romig-wit, met flauw-rose breuk, 

Meerdere aan elkaar passende fragmenten van het bovenstuk van een oorpotje, te vergelijken 
met Hofh. 89, Vermeulen 101. 

Randfragment van een pot, vgl. Hofh, 87, Vermeulen 97, en enkele wandfragmenten in aarde- 
werk als Vermeulen pag. 104 I en II. 

Ruwwandig aardewerk, laat 
Onderstuk van een pot in „Urmitz” aardewerk. Zie Niederbieber pag. 70, 

Varia 

Fragment van bovenwand van een pot in lichtbruin, op de breuk roodbruin aardewerk, met 
onder de weggebroken rand een rij van diepe, halvemaanvormige indruksels. 
Klein, zeer hard gebakken wandfragment, grijzig geel, met blauwgrijs en geelbruin gestreepte 
kern, met raadjesversiering, die aan Karolingisch aardewerk doet denken. 

HUNERPARK, 6 Mei 1936 

„Schwarzfirnissware’ 
Fragment van het onderstuk van een beker met hoge voet en versiering in witte verf, 

HUNERPHUNERPARK, 25 MAART 1937 

T.S. merk FelAAE (m. 1407). 

GRAADT VAN ROGGENSTRAAT BĲ REINALDSTRAAT Ee 
4 

April 1936 
Van alhier in verband met de vergraving van het Hunerpark verrichte werkzaam- 
heden : een aantal voorwerpen van gemengde, afwijkende aard (te vergelijken met 
de vondsten in de voormalige tuin der villa Hundisburg, zijde Barbarossastraat 

19321033). 
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Enerzijds Wandfragment van een pot Halt. 84B. 
Fragment van breed, bandvormig, zevenledig oor van een kruik in vermoedelijk 
Xantens aardewerk. 
Wandfragment van een voorraadspot, vgl. Halt. 65 en 97. 

Muntje Gallisch K. Br. der Aduatici. 
Anderzijds Fragmenten van meerdere grove wrijfschalen met zgn. horizontale rand in bak- 

steenachtig en dergelijk aardewerk. Een hiervan ten dele gerestaureerd (VIII 38). 
Verder Fragmenten van T, S. bord Drag. 18. 

Fragmenten van kruiken, deksels enz. in divers aardewerk. 

Vele fragmenten van ruwwandig blauw- en zwartgrijs aardewerk, waarbij fragmenten 
van deksels en van een oorpotje, vgl. Hofh. 89. 
Een zeer hard gebakken, kromgetrokken fragment (knop van een grote deksel ?) 
doet aan misbaksel denken. 

Brons Een verbogen bronzen draadfibula, 
Een gladde bronzen ring met kantige doorsnede. 

KOPSE VELD 2 

Fragmenten, voor en na in de jaren 1915—1925 gevonden op het terrein van 
Oppidum Batavorum en — voornamelijk — in de hierbij aansluitende helling van 
het café „Valks”, o.a. bij gravingen aldaar ten behoeve van een reeks opvoeringen 

van een openluchtspel. 

Terra Sigillata, versierd 
Fragmenten van een vroeg exemplaar van Drag. 30. 
Fragmenten van meerdere exemplaren van Drag. 29, waarbij zeer vroege varianten, — o.a. 
fragment met rest van bodem- en wandversiering met merk OF. BASSI. CO (Valks April 
1915, m. 1447). 
Drie fragmenten van Drag. 37, waarbij later-Graufesenque. 

Terra Sigillata, glad 
Fragment van bodem met merk ATEY (Opp. Bat. 1918, m. 1448). 
Fragment van een exemplaar Haltern 7, 
Fragment van een exemplaar Haltern 8. 
Fragmenten van vele exemplaren bord Hofheim 4, 
Fragmenten van twee borden Hofheim 3. 
Fragmenten van vele borden Drag. 18 — Hofheim 2, vroege varianten, waarop de merken 
‘ERTIVSF fragment-bodem, Valks 3.5. 1925 (m. 1449). 
OFMASCL fragment bodem (m. 1450). 
LVPVS fragment bodem, Valks lente 1916 (m. 1451). 
OF-PRIMI fragment bodem, Valks 3.5. 1925 (m. 1452). 
[AJOVIR fragment bodem (m. 1453). 
JNIC:2 EMONIC2) fragment bodem, Valks zomer 1915 (m. 1454). 

CIL. XIII. 10010, 1375, vgl. Hofheim. (1904) Pl. VIII. 55. 
Fragmentvan graffiet op fragment van merk en fragment van bodem (m. 1455). 

Klein fragment van schoteltje Hofh. 11, 
Fragmenten van vrij veel bakjes Hofh. 6 waarop de merken: 

ARO, C.LL. XIII 10010. 170, Valks 1915 (m. 1456). 

ALBAN „ Valks 1915 (m. 1457). 
AOT C.LL. XIII. 10010. 1555, Opp. Bat. 1921 (m. 1458) en 

101 



OFAQVIT _ op fragment-bodem van bakje, onzeker type (m. 1459). 
Fragmenten van vrij veel bakjes Drag. 27 — Hofheim 7 in vroege varianten, meestal met 
platte randribbels; hierbij twee fragmenten van bodem met fragment van merk (m. 1460 en 
m, 1461). 
Fragment van een bakje Hofheim S. 
Fragment van een bordje Hofheim 9. 

Belgische waar 
Twee fragmenten van Haltern 84A. 
Fijn randfragment van een bakje. Zie Haltern type 76, (pag. 271, Abb. 40), doch rood geverfd 
als ibidem type 77. 
Enige fragmenten van zwarte Belgische borden Hofh. 99. 
Enige fragmenten van gepolijste, dunwandige T. N. potten, op de breuk meest bruinachtig. 
Zie Halt. 83, Hofh. 113, 
Enkele grovere rand- en wandfragmenten van T. N. potten, ook deze op de breuk meest 
bruinachtig, — een enkele maal met rest van cen ingegroefde golflijnversiering. Vgl. o.a. 
Hofheim 114. 
Enige fragmenten van schotels als Haltern 75. 
Enige fragmenten van kurkurnen, als Haltern 91 ed, 
Randfragment van een grote voorraadspot, Halt. 97, in Belgische techniek, randprofiel als 
Mitt-Westfalen II Abb. 30, geen sporen van zwart verfovertrek, 

Fijn zgn. Nijmeegs aardewerk 
Meerdere kleine fragmenten, o.a. van een bord, te vergelijken met Breuer Pl, V. 33, en van 
een zeer dunwandig bekertje, vgl. Vermeulen 52A en Breuer Pl. V 26 enz. 

Gevernist en geverfd aardewerk 
Twee kleine fragmenten van aarden lampen. 
Fragmenten van een bruin gevernist en met kleikruimels bezet bakje. 
Fragmenten van bakjes als Hofh. 22 (zie Vermeulen 44), waarbij wandfragment met ranken- 
versiering in barbotine, bodem en fragment van bodem. 
Vrij vele fragmenten van geverfde potjes, zie o.a. Hofheim 25 en 26. 
Het baksel bijna steeds wit, de verfkleuren van helder- tot donkerroodbruin. De wanden glad, 
met kleikruimels bestrooid, met raadjes-, rank- of schubversiering. 

Kruiken enz. 
Zwaarbeschadigde kruikhals met los bijliggend fragment van het oor. Zie voor vorm en materiaal 
Halt. 47. 
Een kruikhals, vgl. Halt. 47 — Hofh. 50, 
Enige kruikhalzen, Hofh, 50 e.d. 
Vier kleine wandfragmenten, waarschijnlijk van een vrij dikwandige kruik in rood baksel met 
wit geverfd buitenoppervlak (Xantens fabrikaat)? 
Bodem, fragmenten van bodems, meerdere oren en vele wandfragmenten van kruiken in divers 
fabrikaat. 

Wrijfschalen 
Uitgiet als van de wrijfschalen Halt. 59, 
Nagenoeg complete wrijfschaal met zgn. horizontale rand (gerestaureerd: VII 27, geschenk van 
de toenmalige eigenaar van Valks, de Hr. Gregoor). 
Zeer verweerd randfragment van een wrijfschaal met zgn. horizontale rand. 
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Grofwandig aardewerk 
In techniek Vermeulen pag. 104 1 en II (zgn. granictachtig e.d). 
Fragment van dunwandig bekertje vgl. Hofh. 85, Vermeulen 93. 

Vele rand-, wand- en bodemfragmenten van potten te vergelijken met Halt. 57. Hofh. 87, 

Vermeulen 97—98, 
Randfragmenten en fragmenten van oortje van oorpotje als Hofh. 89, Vermeulen 101. 

Randfragmenten van twee borden, vgl. Hofh. 94, Vermeulen 89, 

Meerdere randfragmenten van diepe schotels, vgl. Hofh. 91 en Wiesbaden (ORL. Lief, 31) 

XIII 10 en 27. 
Twee randfragmenten van deksels in de Nijmeegse (?), vermoedelijk latere, baksteenachtige 

techniek, 
Twee randfragmenten, waarvan een sterk verweerd, 

Germaans en dergelijk aardewerk 
Fragment van bord met handvatje, zie Vermeulen 109. 

Enige randfragmenten, waarvan één met de Germaanse karteling. Zie voor de andere bv. Halt. 98. 

Enige wandfragmenten, waarvan twee opzettelijk ruw gemaakt (zgn. Schlickbewurf), en een 

met verticale borstelstrepen waarboven een horizontale rij van spitsovale putjes ter afsluiting 

van de vettig gepolijste nagenoeg geheel weggebroken rand. 3 

Enige niet goed determineerbare scherven, 
Afgezaagde kroon van een hertegewei. 

JUNI 1921. 

Bij een bezoek aan café Valks bleek mij dat daar ter plaatse van de door Dr. 

Holwerda ontdekte, naar boven voerende holle weg was gegraven. 

De vele hierbij gevonden scherven werden voor R.Mv.O. Leiden bewaard. 

Ik noteerde de T. S. merken: or-:GER (zie Breuer pag. 77 No. 64) en 

MVRRAN VS (zéér kleine letters met ligaturen) niet bij Breuer. 
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ZANDERIJ ACHTER „HET ZWAANTJE” tussen Berg en Dalse weg en 
Ubbergse Veldweg bij de Kruisweg, vlak naast het terrein der voorm. Tuchtschool. 

Oorspronkelijk kadastraal Hatert A. 63 (later A. 1775). 

Op 28 Mei 1931 was ik naar aanleiding van het bericht ener achteraf onbelangrijk 
gebleken schervenvondst in de nabijheid, en vernam toen voor het eerst dat bij 
het geleidelijk afgraven van de helling achter „het Zwaantje” nu en dan oudheden 
werden gevonden. 
Reeds jaren lang werd deze helling door de eigenaar van de voormalige, eens zeer 
bekende, herberg „het Zwaantje” (sinds de 18e eeuw in het bezit der familie 
Kokke) als zand- en grintgroeve geëxploiteerd. 
Sindsdien was ik vele malen ter plaatse en bracht ik er met behulp van de geregeld 
daar werkende arbeider een interessante collectie cultuurresten bijeen, alles zéér 
vroeg en blijkbaar minstens uit de tijd van het in de onmiddellijke nabijheid eens 
gelegen „oppidum”. 
Vooral het kruikenmateriaal lijkt merkwaardig. 
Daar er geen reden was om de achtereenvolgens verworven partijtjes apart te 
houden, is alles onder ® tezamen gebracht. 
Sinds 1935 interesseerde ook de neef van de eigenaar, de heer C. Th. Kokke, 
hist. student aan de RK. Universiteit alhier, zich zeer voor deze vondsten. Ik 
mocht door zijn bemiddeling interessant schervenmateriaal en enkele typische 
munten ontvangen. Ook Dr. Holwerda, wie ik een en ander voorlegde, achtte 
deze vindplaats van belang en had zich voorgenomen op zo Juli 1936 er te gaan 
graven om zekerheid betreffende de aard der vondsten te verkrijgen. Tengevolge 
ener ongesteldheid heeft hij hieraan geen gevolg kunnen geven. Tot mijn spijt 
kon ik niet voldoen aan zijn verzoek om in zijn plaats de leiding op mij te 
nemen, zodat het onderzoek tot later is uitgesteld 2). 
De aard der vondsten staat dus nog niet vast. De genoemde arbeider bleek incom- 
petent, om voldoend preciese en betrouwbare inlichtingen te verschaffen. In 
ieder geval bevonden zich hier, onmiddellijk onder de vrij dunne laag zwarte 
cultuurgrond, in het natuurlijke zand vele vrij grote, komvormige gaten, waarvan 
de inhoud, voor zover gezien of vernomen, aan afvalgaten deed denken. 
Een enkele maal slechts kon ik wat naders noteren: op 18 Mei 1934 vertelde meer- 
genoemde arbeider mij dat hij enige dagen tevoren enkele potten had gevonden, 
in één waarvan zich vijf „stopnaalden” zouden hebben bevonden (één dezer 
naalden was nog in zijn bezit en werd door mij verworven). 
De potten waren stuk gestoten en de scherven ondanks mijn telkens herhaald 
verzoek, op de naastgelegen akker gedeponeerd. Intussen was veel door zoekende 
jongens weggehaald, maar toch vond ik er nog wat aan elkaar passende, speciaal 
Germaanse, scherven. 
Ik meen toen ook resten van verkoold hout en verbrande beenderen te hebben 
gezien, 

*) (Aug. 1937, zie beneden). 
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VONDSTEN 1931 —1935 3e 

Terra Sigillata 

Klein randfragment van bakje Halt. 8. 
Wandfragment van bakje Drag. 27. 

Belgische waar 

Groot fragment van zwart bord Halt. 73 met raadjeskrans. 
Rode bodem met merk CIEE (M. 2). 
Fraai fragment van bovendeel van een gordelbeker in fijne rose aarde, de buitenzijde bruin 
gesmoord. Zie Halt. type 87 (Abb. 44. 10), Vermeulen type 30, Holwerda, N. Vroegste Be- 
schaving X. 15 (voor het materiaal Halt. pag. 289, Hofh. pag. 337). 
Groot fragment van een rode beker met voet (III 368), vgl. Cat. Mus. XIb 28 (oud). Verslag 
1881, gev. bastion Pesthuis. 
Zwart bodemfragment als bij Halt. 84. 
T. N. randfragment vgl. Halt. 85 (in plaats van versiering op de gewone wijze, hier een rest 
van een gematteerde horizontale band). 
Diverse meest kleine fragmenten van verschillend maaksel en kleur, waarvan meerdere met 

raadjesversieringen als bij Halt. 84 en 85 (Abb. 43) cn Hofh. type 125 (Abb. 92). 
Randfragment en enige wandfragmenten van kurkurnen Halt. 91. 
Zeer vele fragmenten van een zeer grote voorraadspot Halt. 97 (reconstructie niet gelukt). 
Rand- en wandfragment van een dergelijke voorraadspot, de rand 7.8 c.M. breed. 

Kruiken enz. 

Aanzienlijk fragment van een hals Halt. 47 in steenrood baksel met blauwgrijze kern (Xantens 
fabrikaat 2). 
Aanzienlijk fragment van een hals Halt. 45, het oppervlak lichtbruin, de breuk rossig met 
blauwgrijze kern. 
Grotere en kleine fragmenten van de mondingen van 4 of 5 kruiken als vg. fragment van zeer 
breed (5.8 c.M.) bandvormig oor, 5-ledig in dergelijk baksel, rechthoekig gebogen oor, 5-ledig, 
in dergelijk baksel. 
Wandfragment met aanzet van breed, 5-ledig oor in hel steenrood baksel. 
Halsfragment van cen kruik met halsring, Halt. 53, oppervlak lichtbruin, kern grijswit. 
Grote twee-orige kruik, gerestaureerd (IV 635). 
Bovenstuk (zonder de monding) en onderstuk van een grote amfoor, bij elkaar behorend, doch 

niet aansluitend; gerestaureerd (IV 599). 
Hals van een grote amfora Halt. 71. 
Bodem- en wandfragmenten van kruiken, meest in gelig tot rose aardewerk met blauwgrijze 
kern (Xantens fabrikaat ?). 
Randfragmenten van één wrijfschaal Halt. 59. 

Ruwwandig aardewerk 

Rand-, wand- en bodemfragmenten van één potje in granietachtig aardewerk. Zie Vermeulen 
type 97, techniek pag. 104 I en II, 
Randfragmenten en aanzet bodem van één dergelijk potje, vermoedelijk van materiaal avg. 
doch rossig van kleur. 
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Germaans aardewerk 

Vrij veel Germaanse fragmenten, waarbij flinke rand- en wandstukken. 
Speciaal: flink, grofwandig wandfragment met ingegroefde verticale lijnen — en een grofwandig 
rand-wandfragment met gladgemaakte rand waaronder een rij van schuinliggende, spitsovale 
putjes, vgl. hiervoor potten als II 119 en 201, en Breuer Pl. VI. 19. 

Varia 

Fragment van zgn. kandelaartje in rose baksel met grijs blauwe kleur. Vgl. Halt. 61? 

Metaal 

Een beslaghoek, 1. 6.8 c.M. (B.E. IV 139). 
Een bronzen naald. 
Een fibula: v. Buchem 299 (B.E. IV. 226). 
Munten 18.5.1934. 

31.5.1934. 

ZANDERIJ „HET ZWAANTJE” A.V. 1936 Es 

Terra Sigillata 
Enkele fragmenten Arretijnse T. S., waarbij : 
Randfragment van bord Halt, 1; randfragment van bord Halt. 2 
Randfragment van bakje Halt. 8; bodemfragment van bord. 
Bodemfragment van een groot bord met zware standring, vgl. Halt. 3. 
Bodem van bakje, vermoedelijk type Halt. 7 met merk, vermoedelijk AT(T)I, grote letters, 
doch afgesleten (m. 1381), 

Belgische waar 
Wand-randfragment van rood bakje Hofh. 103. 
Fragment van grijs bord Halt. 73. 
Twee wandfragmenten en bodemfragment van een gordelbeker, vgl. Halt. 87 (Abb. 44.10, 
tckst pag. 288). 
Groot fraai rand-wandfragment van een bijzonder grote gordelbeker in techniek avg. doch 
met een geheel afwijkende versiering, te vergelijken met b.v. Hofh. Abb. 92, Halt. Abb. 43. 
Twee passende fragmenten, respect. van voet en benedenwand van een klein potje, materiaal 
als Halt. 87, golflijn versiering als Halt. 85, de buitenzijde echter bedekt met een vrij dik, 
uiterst fijn glad gemaakt laagje van romige kleur. 
Fragmenten van een met rood opgehoogd exemplaar van Halt. 84 B, 
Fragmenten van een met rood opgehoogd exemplaar van Halt. 84 A, de versiering hiervan echter 
niet „einheitlich” (ingesneden vierkantjes èn raadjesversiering !). 

Enige randen van potten als voren. 
Enige kleine wandfragmenten van „rood Belgisch” met diverse versiering. 
Diverse fragmenten van vroege, meest nog al dikwandige T. N., waarbij halswandfragment van 
een pot van flesachtige vorm, vgl. Halt. 83 en 89, diverse wandfragmenten met riffelbandver- 
siering, vgl. Halt. 84B, wandfragment met zig-zagversiering, vgl. Halt. Abb. 43, Hofh. Abb. 92. 
Rand- en wandfragmenten van ongeveer 6 kurkurnen 
Fragmenten van enige grote voorraadspotten, vgl. Halt. 65 en 97. 
Hiervan veel weggedaan. 
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Kruiken enz. 

Aanzienlijk fragment van fijne, 13 c.M. hoge kruikhals met drie fijne ribbels om de hals, rose 

materiaal met wit overtrokken, vgl. Halt. 53 en Hoth. 58 

Fragmenten, merendeels kleine, van ongeveer 10 kruikhalzen alle te vergelijken met Halt. 45 

en evenals deze wel alle van Xantens fabrikaat. 

Negen bandvormige oren, 5 tot 7-ledig, van kruiken in gelig, lichtbruin en rose baksel met 

blauwgrijze kern (Xantens fabrikaat ?). 
Meerdere fragmenten van kruikbodems in verschillend materiaal. 

Vele wandfragmenten van kruiken, waaronder vcel Xantens fabrikaat (grotendeels weggedaan). 

Hals van grote voorraadsamfora vgl. Halt. 71, Hofh. 76 (sterk gerestaureerd). 

Fragmenten van meerdere grote voorraadsamforen — hiervan alleen specimina bewaard. 

Fragmenten van een of twee zgn. honingpotten met +ledig oor, type Halt. 62, vermoedelijk 

Xantens fabrikaat. 

Germaans aardewerk 

Enkele fragmenten. 

29 MEI 1936 

Belgische waar 
Fragmenten van een zwart Belgisch bord Halt. 73. 
Twee randfragmenten, het ene zwart, het andere lichtbruin met rood kleursel, vgl. Halt. 84, 85. 

Twee rand- en enige wandfragmenten van kurkurnen Halt. 91. 

Twee randfragmenten van grote voorraadspotten als Halt. 97, een dezer randen zwart gelakt 

en 9 c.M. breed. 
Enkele wandfragmenten van potten als vg, 

Kruiken enz. 

Fragment van lichtbaksteenkleurige kruikhals met blauwgrijze kern (Xantens fabrikaat ?). 

Bodem- en wandfragmenten van een vroege kruik. 
Twee oren en verdere fragmenten van een puntamfora Halt, 66 (meerdere grote fragmenten 

hiervan werden op de vindplaats achtergelaten). 

Ruwwandig aardewerk 

Rand- en bovenwandfragmenten van een fraaie, dunwandige pot, vgl. Halt. 57, in fabrikaat als 

Vermeulen, pag. 104. 1. 

Germaans aardewerk 

Enige rand. en wandfragmenten. 

Alsnog gevonden, 1936. 

„Regenbogenschüsselchen” — in brons — variant van Bonn, Jahrb. LXXXX*(1891) pag. 193 

Gehalveerd Rom. M. Br. onleesbaar, 

Deze beide munten verworven door bemiddeling van de heer C. Th. Kokke Jr. 

23.736. Alsnog geschonken door de heer Kokke 22.11.36 : 

Randfragment van een groot bakje (diam. ongeveer 13 c.M.) in Amr. T. S. type Halt. 8. 
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VONDSTEN 1937 

2411937 
Een randfragment in vroege T. N. 
Fraaie kruikhals, vgl. Halt. 45 en 47, in bruinachtig aardewerk met grijze kern. 
Randfragment in Germaans aardewerk. 

20.41937 
Wandfragment van kurkurn. 
Zesledig bandvormig oor van kruik, niet onwaarschijnlijk behorende bij de kruikhals van 24.1.37. 

20.6.1937 

Klein T. S. fragment met merk (m. 1422). 

2.8.1937 

Bronzen armband, diam. 5,8—6,5 c.M. (B. E‚ III 132). 

Augustus 1937 

Graving op aansluitend terrein, iets meer Oostelijk, door R. M. v. O., Leiden, 
onder directie van Dr. Holwerda en Dr. Bursch. Zie OMROL. N. R. XXIV (1943). 

VONDSTEN JUNI 1938 
Alsnog bij de zandkuil opgeraapt : 
Rand-wandfragment van een pot Halt. 84 van afwijkend, eigenaardig fabrikaat, geheel als II 394 
(deze afkomstig van vergraving Hunerpark 4.9.1935). 
Rand-wandfragment van een potje, te vergelijken met Halt. 84—85, vermoedelijk echter buikiger, 
Vaalbruingrijzig met zwarte kern. Vgl. voor materiaal grafvondst St. Canisiuskapel, Molenstraat 
(in bruikleen in Gem. Verzameling) V. 141, V. 143 en VIL 148 (OMROL. N.R, XVI, 1935) 
Nos 7, 12 en 4, 
Ook dit fragment is aan de buitenzijde fraai rood gekleurd, verder met flauw ingedrukte raadjes- 
versiering. 

Fragment van onderstuk van een bruinrose bekertje, de wand bedekt met raadjesversiering. 
Vgl. b.v. Bonn, Jahrb. 119 Taf. XXI, 3 (Kantens fabrikaat ?) 
Fragment van vijfledig kruikoor, breed 5,5 c.M. 
Fragment van een kruikbodem. 

23.10.1938 

Aangekocht als, volgens opgave, afkomstig uit Zanderij achter het Zwaantje : 
Een bronzen riemversiering (l. 4.5, hg 2.5 c.M.), (B. E. III. 11). 

VONDSTEN APRIL 1941 

Terra Sigillata 
Fragment van bodem van een Arretijns bord. 

Belgische waar 
Twee randfragmenten van groot grijs bord Halt. 72. 
Een klein randfragment van zwart grijs bord. Vgl. Halt. 73. 
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Meerdere flinke fragmenten, ten dele passend, van een rood Belgische beker. Vgl. Trierer Zeit- 
schrift. Jahrgang 3 (1928). Taf. IL. 6 en ibidem Jahrg. 12 (1937) pag. 52 Abb. 6 (vroege graf- 
vondst uit Trier, niet besproken in tekst). Blijkens een waarschijnlijk bijbehorend randfragment 
zou bij ons exemplaar de vlakke bovenwand naar binnen enigszins verdikt zijn geweest. 
Flink rand-wandfragment van een pot met profiel als bij Breuer V. 13, echter in het rode, bruin- 
gesmoorde aardewerk Halt. V, pag. 289 (type 87), de wand versierd met verticale lijnengroepen 
en golfversiering als Halt. 85. 
Vgl. ook Trierer Zeitschr. Jahrg. 12 (1937), pag. 52, Abb. 6 (als boven). 
Een klein, bruinrood gekleurd randfragment, vgl. Halt. 84. 
Meerdere kleine rode, zwarte en grijze fragmenten, ten dele met versiering als bij Halt. 84, 85 
en dergelijke. 
Twee randfragmenten van grote, zware voorraadspotten Halt. type 97, het ene met randprofiel 

van type als Halt. Abb. 49. 10 en Westf. Mitt. II Abb, 29 (pag 168), het andere van type ibid. 
Abb. 30 (pag. 168). 
Een kleiner randfragment a. vg. en twee kleine, afgeschilverde wandfragmenten in dergelijk 
materiaal. 
Fragment van een amfoorhals vgl. Halt. 71, (Abb. 37, 11—12 en Hofh. 76. 
Twee kleine bodemfragmenten. 
Meerdere wandfragmenten, meestal in het zgn. blauw-rood Xantens aardewerk. 

Germaans aardewerk 

3 Kleine wandfragmenten. 

Varia 
2 Kleine stukjes huttenleem ? 

MUNTEN VAN ZANDERIJ ZWAANTJE 

EN VAN GRAVING ALDAAR DOOR HOLWERDA 

te Republiek Eenzijdige afslag ener voorzijde, zeer waarschijnlijk die van Bab. 

Quinarius Gens PORCIA No, 11, geslagen door M. Porcius Cato in 
(1939) 48/46 v. Chr. 

2 Keizerrijk Coh? 445/46 met op de Kz. de naam van de muntmeester P. 
Augustus LVRIVS AGRIP PA geslagen (volgens Willers, Ge- 
M. Br, (1934) schichte der römischen Kupferprägung 1909) in 8 v. Chr. 

Fragment (vermoedelijk 1/3 van een opzettelijk in drieën gedeeld 
exemplaar). 

3, 4, 5. Augustus Coh.? 240 met op de Kz. het altaar van Lyon, geslagen aldaar van 
M. Br. (1938, 12 of 10 tot 2 v. Chr. 
1939, 1937) 

6. Augustus en Coh.? DI, 1 pag. 179, no. 7 
Agrippa Vz. de van elkaar afgewende koppen van Augustus en Agrippa, de 
M. Br. (1937) eerste zonder krans. Kz. krokodil enz. 

Geslagen te Colonia Nemausus (Nîmes) volgens K. Regling 
(Oberaden, Heft 1 1938) tot ongeveer 10 v. Chr. 
Op de kop van Augustus een contramerk in de vorm van een 
vierspakig rad; op die van Augustus t(* ten dele onleesbaar 
gemaakt door een eroverheen ingeslagen contramerk A V G. 
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Ze M. Br. (1937) De munt geheel als vg. Op de kop van Augustus een contramerk 
AVG. 

8. M. Br. (1937) De munt in hoofdzaak als beide vg. De Vz. zeer onduidelijk, 

9. G. Br. (1936) Onleesbaar, gehalveerd. 

10. M. Br. (1934) Onleesbaar, gehalveerd. 

u M. Br. (1934) Onleesbaar, met contramerk C&a. 

12. (1936) Napvormig muntje (zgn, Regenbogenschüsselchen) van potin 
metaal. 
Vz. triquetrum in kransvormige omlijsting, Kz. 6 in pyramide- 
vorm geplaatste ringen en onduidelijke omlijsting. 
Vgl. Forrer, Keltische Numismatik der Rhein- und Donaulanden 
(1908) fig. 21 en 399— 400, tekst pag. 275—277, alwaar derge- 
lijke munten toegeschreven worden aan een der op de rechter- 
oever van de Rijn tussen Lippe en Lahn gezeten stammen (Marsi, 
Sugambri, Tencteri). 
Zie ook Schaaffhausen in Bonn. Jahrbuch. 86 (1888). 
Koenen, ibid. 90 (1891), Veröffentlichungen Städtisches Museum 
Dortmund, Bd. I (1936), en K. Regling in id. Bd. II (Oberaden) 
Heft 1 (1938). 

13—14. K. Br, Toegeschreven aan de Aduatici of T'ungri. Vz. Quadripedum, 
(1934—1937) Kz. paard. 

Zie oa. Fremersdorf, Ein Gesamtfund sogenannter Aduatuker- 
Münzen aus Köln (met afbb.) in Altschlesien. Bd. 5 (Festschrift 
Hans Seger), Breslau 1934. 

Van deze 14 munten werden de drie Nemausus- en één der altaarmunten gevon- 
den bij de opzettelijke gravingen van 1937, de andere kwamen van 1934—1939, ten 
dele door bemiddeling van Drs. C. Th. Kokke in de gemeentelijke verzameling. 
De munt No. 11 behoort door het contramerk tot de regering van Caligula. Zij is 
ook volgens haar uiterlijk een oppervlaktevondst en blijkbaar afkomstig van het in 
de onmiddellijke nabijheid gelegen oppidum. 
De overige 13 vormden een voor vindplaatsen uit de tijd van Augustus typische 
combinatie, 
Vgl. de vondsten van Haltern (Mitt. Altert. Komm. Westfalen V (1909) en VI 
(1912), Oberaden (l. c.) en Neuss-Sels. (Bonn. Jahrb. 111/112 (1904). 

Verder werden nog gevonden : 

15: M. Br. Augustus en Agrippa geslagen te Nemausus. Op Vz. incusum 
AVG gedetermineerd voor Dr. Holwerda. 

16. M. Br. Augustus. Coh. 276 geen incusum. 

17. M. Br. Geslagen te Nemausus als boven. Linkerkop : inc. rad. Rechterkop 
inc. IPP waaroverheen A VG. 

18. M. Br. Geslagen te Nemausus als boven, slecht geconserveerd. 

Het aantal is te klein om verdere conclusies te rechtvaardigen. Gewezen moge 
echter worden op de relatief vele Nemaususmunten. Terwijl deze in Oberaden 
85 % van het totaal uitmaken, is hun aantal in Haltern nog slechts 9 %. 
Omgekeerd kwamen de altaarmunten in Oberaden nog in het geheel niet voor, in 
Haltern daarentegen in reeds groot aantal (46 %). 
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Afb. 44 

De opgraver en de ontdekker van de „Castra” (Holwerda 1. en Daniëls r.) bij onderzoek + 1917 
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CASTRA LEGIONIS X GEMINAE 

De vesting van het tiende legioen (70—+105) 

WAARNEMINGEN EN VONDSTEN VANAF 1911 

Merkwaardig is, dat binnen de castra, als door Holwerda omlijnd, en in de 
allernaaste omgeving hiervan, behalve natuurlijk vele panstempels der L. X. G. ook 
herhaaldelijk stempels van andere legerafdelingen werden gevonden. Van de 
oudere vondsten is de juiste vindplaats niet of niet voldoende bekend, zodat ik me 
hier moet bepalen tot wat ik sinds 1916 zelf voor de Gem. Verz, bijeenbracht. 

LEGIO VI 

(stempel van type Novaesium). 

1 ex. gevonden 1930 bij de bouw van R. K. Meisjesgymnasium Berg en Dalseweg 
naast St. Stephanuskerk. (Een tweede dergelijk ex. van ouds in Gem. Verz.). 

LEGIO XV Primigenia 

4 ex. waarvan 1 Broerweg, 1924. 
1 Ubb. veldweg, huizen Nos 9—17, 1927. 
1 Bouw Internaat Klokkenberg, 1926/27. 
1 W. hoek Ubb. veldweg/Huygensweg, 1936. 

1 ex. Verz. St. Canisiuscollege, gevonden nabij het gebouw. 
In Gem. Verz. alsnog g ex. oud bezit; Verz. Kam : 2 ex. 
Valkhof, graving Dr. Brunsting 1946, 1 ex. 
Holwerda, Baksteenfabricage Holdeurn, p. 72, No. 1, PL. XXVI. 1, uit Holdeurn 
(foutief bij L. X. G.). 
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LEGIO XXX Ulpia Victrix 
(type Holwerda, Baksteenfabricage Holdeurn XXXII, 1). 

4 ex. waarvan 1 Riolering Huygensweg, 1916. 
1 Praetoriumstraat bij Huygensweg, 1927. 
1 Sterreschansweg Z-. huizen Nos. 32—34, 1928. 
1 R. K. Meisjesgymnasium a. b, 1929. 

1 ex. Verz. St. Canisiuscollege, gevonden nabij het gebouw. 
In Gem. Verz. alsnog 3 ex., waarvan 2 uit Ulpia Noviomagus. 

Holwerda, a. b, p. 94, uit Holdeurn 25 ex. 

VEXILLATIO BRITONUM 

(volgens C. 1. L, XIII waarschijnlijk alleen te Nijmegen). 
10 ex. waarvan 3 Huygensweg, 1916, 1917, 1923. 

1 Sterreschansweg Zz. bij Huygensweg, 1924. 
1 Sterreschansweg Zz. huizen Nos 12—18, 1926. 
2 Ubb. veldweg voorbij Huygensweg Nz., school, 1928. 
1 Bouw Internaat Klokkenberg a.b., 1926/27. 

1 R. K. Meisjesgymnasium a.b., 1930. 
1 W. hoek Ubb. veldweg/Huygensweg, 1937. 

In Gem. Verz. alsnog 10 ex, waarvan 1 uit Holdeurn, 2 uit Ulpia Noviomagus. 
In Verz. Kam 1 ex. Holwerda, a. b, p. 102, uit Holdeurn, 3 ex 

Monogram 

3 ex. waarvan 2 Riolering Huygensweg, 1916. 
1 Snijpunt Ubb. veldweg/Huygensweg, 1930. 

In Gem. Verz. alsnog 2 ex.; in Verz. Kam. 1 ex. 

Ik waag het niet hieruit conclusies te trekken, maar wil alleen erop wijzen dat 
volgens C. IL. L. XII voor de eerste jaren na de oprichting van het 30° legioen 
onzekerheid bestaat betreffende de garnizoensplaats : in 120 naar Xanten „ex. Pan- 
nonia ut videtur”. 
In het volgende is de oriëntatie ter betere overzichtelijkheid vereenvoudigd 
gegeven : 
Noord wijst naar heuvelrand, Zuid naar Berg en Dalse weg, Oost naar Kopse veld, 
West naar de voormalige vestingstad. 
Behalve de voorwerpen die stuk voor stuk genummerd met opgave van de herkomst 
in de inventarisatielijsten werden opgenomen, zijn er nog zéér veel andere, meest 
fragmenten, die, naar de vindplaatsen geördend, in genummerde kisten van 
verschillend formaat Nos 1—180 en 77 A (de nummers 15 en 26 zijn open geble- 
ven), en wat de gemerkte en versierde T'. S. betreft, in de 30 laden van een laden- 
kast zijn geborgen. In een afzonderlijk cahier is de inhoud dier kisten en laden 
gegeven. 
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Voorts in dit cahier de betekenis der aanvankelijk en later gebruikte signaturen 
(daarin ook de inhoud van 12 kisten, genummerd 1—XII, waarin de niet geëxpo- 
seerde of elders geborgen pan- en tegelfragmenten ; deze komen echter alle in de 
inventarislijsten voor. Van de T. S. merken zijn zowel voor de lezingen als voor de 
vindplaatsen afzonderlijke lijsten aanwezig. 
Op het terrein der castra waren, vóór daar die castra waren gelocaliseerd, reeds 
sinds 1911 door mij allerlei voorwerpen en fragmenten verzameld. 
Zie voor de cijfers, waardoor toen de vindplaatsen werden onderscheiden, (afb. 45). 
Zie voor die vondsten ook de kisten 3, 4, 5, 57, 80 en de T. S. ladenkast (de toen 
gevonden grote hoeveelheid gladde fragmenten T. S. moest, voor zover ze niet door 
merk of anderszins van bijzonder belang was, destijds wegens gebrek aan berg- 
ruimte grotendeels worden opgeruimd). 
Zie verder de toevoeging oude aantekeningen betreffende de vondsten op de 
verschillende terreinen. De omstandigheden verhinderden sinds jaren deze uit te 
werken. 

WEST-INTERVALLUM DER CASTRA 

Omstreeks 1912 werd het Oostdeel van het terrein O H, thans onmiddellijk achter 
de huizen aan de Oostzijde der Museum Kamstraat tussen Ubbergse veldweg en 
het terrein van het St. Canisius College gelegen en naar het Oosten begrensd door 
een enige jaren tevoren evenwijdig met de Museum Kamstraat aangelegde, doch 
later vervallen weg, door schatgravers omgezet. 
Volgens eigen waarnemingen en ontvangen inlichtingen zat dit terrein vol scherven 
en andere Romeinse afval van allerlei aard. Nu we weten dat hier eens het inter- 
vallam der legerplaats was, is zulks begrijpelijk. 
Ik raapte op en kocht ter plaatse heel wat scherven, merkte deze voorlopig met een 
5 (ook sh en dg.) en deponeerde ze later in de Gem. Verzameling. 
Enige vondsten van dit terrein in Verslagen 1922 en 1923 : 
Fragmenten van glazen „circusbeker” (B. C. 1 32b). 
Bronzen sierstukje met keizerskop (?) (B. E‚ III 110), geheel als Mainzer Zeitschr. 
VI (1911) Abb, 26. 140. 

Fragment Belgische vaas Halt. 84b (B. B. II 316) (dit bij Holwerda als No 106 
met onjuiste vindplaats E). 
Versierde T. S. Drag. 30 en 37 (B. B. XI 182, 183, 184). 
Voorts opmerkingswaard : nagenoeg complete kom Drag. 37, Oost Gall. (B. B. XI 

329). 

LEGGEN VAN EEN RIOOL IN UBBERGSE VELDWEG VANAF 
MUSEUM KAMSTRAAT TOT HUYGENSWEG Juli—Aug. 1923. 

Begonnen werd bij het snijpunt met de Museum Kamstraat (afb. 46, A). 
L. Al spoedig kwamen ter plaatse waar volgens de tekening van Holwerda de 
gracht moest worden gevonden — dus tussen de rioolputten A en B — twee 
dwars door de rioolsleuf lopende donkere banen voor de dag. 
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Voormalige Te 
Mannendaal r Sterreschans / 

Afb. 46 

Men bracht de sleuf niet terstond op volle diepte, maar groef eerst op halve 
diepte verder, zodat voorlopig niets meer te zien was, 
De eerstvolgende dagen moest ik op reis en heb de sleuf dus niet op volle diepte 
gezien. De heer Ir. Weve had ik verzocht tijdens mijn afwezigheid op te willen 
letten: deze werd echter door de dood van een familielid plotseling verhinderd. 
De namens de Gemeente bij het werk aanwezige opzichter G. Krabbe had 
intussen volgens hem gegeven opdracht de aftekening van de doorsnede der 
zijwanden van de op diepte gebrachte sleuf opgemeten. Het resultaat stelde teleur; 
zie afb. 47. 

Ho 35 30 27 uitpatÂ 

Afb. 47 

Dus twee ondiepe, met zwarte grond gevulde komvormige gaten ! 
Mogelijk heeft de goedwillende, maar ten deze onervaren man zich tevreden 
gesteld met het waarnemen van de bovenste laag der grachtvulling en niet gelet 
op wat onduidelijker zich daaronder aftekende: het spits toelopende benedendecl. 
Zo'n komvormige bovenlaag komt bij grachtvullingen méér voor. 
Zo noteerde ik op 30.8.1917, na waarneming van de gracht bij punt 11 der 

door Holwerda, o.a. Nederlands Vroegste Geschiedenis afb. 57, gegeven kaart 
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onzer castra,!) dat deze een komvormige bovenlaag van zwarte aarde had, 

waaronder een goedgevormde spits met zich nog flauw aftekenende zandvulling. 
Zie verder voor zo'n bovenlaag Holwerda lc. afb. 58, grachtdoorsnede op het 
pleintje vóór St. Stephanuskerk, punt 5 der kaart). 
Een duidelijk voorbeeld van elders in Mitt. Altert. Komm. Westfalen VI (1905) 
Taf. X (Uferkastell Haltern). 
Met het oog op het door Holwerda in de onmiddellijke nabijheid (punt 13) 
gevonden grachtprofiel ( OMROL. N. R. 1, 1920, pag. XVII, Taf. VIT) moet 
althans een onzer banen wel afkomstig geweest zijn van een „Spitzgraben”. 
Vooral met het oog op de later door Vermeulen opgeworpen dubbele-gracht- 
kwestie (OMROL. N. R. XII, 1931, pag. 123 vlgg) is het bijzonder jammmer, dat 
destijds hier geen behoorlijke waarneming kon worden gedaan. ?) 

IL. Uit de eerste 150 M. van de rioleringsleuf waren nog al wat cultuurresten voor 
de dag gekomen. ?) Ongeveer midden tussen de rioolputten C en D hielden dgl. 
vondsten geheel op en werd ook de laag zwarte bovengrond aanmerkelijk dunner. 
Van hieraf aan moest een op het natuurlijke zand rustende, harde grintlaag 
worden gegraven die op de tekening (afb. 46) door stippels is aangegeven. Deze 
grintlaag kwam in de Zuidwand der sleuf reeds op 20 M. voorbij put C, in de 
Noordwand eerst op 25 M. vóór put D aan de dag: in de Zuidwand dus 13 M 
vroeger dan in de Noordwand, terwijl de sleuf een breedte had van ongeveer 
zo c.M. (afb. 48). 
Daar de Ubbergse veldweg een zéér oude weg is, die tot de grensveranderingen 
van 1914 steeds de grens tussen de eveneens zéér oude heerlijkheid Ubbergen 
en het Nijmeegse schependom vormde (afb. 49), ligt het voor de hand aan te 
nemen dat genoemde grintlaag een vroegere verharding van die weg was. 
Deze weg moet dan echter een iets andere richting hebben gehad. Dit volgt uit 
de vermelde waarneming, dat het grint in de Zuidwand der sleuf vroeger voor 
de dag kwam dan in de Noordwand. 

1) Het is jammer dat op de kaart van Holwerda wel de moderne Sterreschansweg, maar niet de 
aloude Ubbergse-(veld)-weg werd ingetekend ! 
Vermeulen zegt lc. pag. 129 minder juist dat ik in 1923 een dubbel gracht profiel vond. 
Zie voor deze kwestie ook : 
Holwerda OMROL. N. R. XVII (1936) pag. 17. 
J. Breuer, L’Antiquité Classique T. III (1934) pag. 385 vlgg. 
Verslagen Gem. Comm. Nijm. 1923 pag. 3, 1929 pag. 2, 1930 pag. 1/2, 1931 pag. 4 (in 
Verslag 1923 moet de opmerking betreffende een toegangsdam vanuit het Vrouwendaal 
worden geschrapt). 
Byvanck, Mnemosyne 1935 pag. 318—320. 
Riolering Ubbergseveldweg gaf. o.a. de vermeldingswaarde losse vondsten : 
Fragment van glazen „circusbeker”’ (B. C. I 32e), zie Verslag 1923 pag. 18. 

Fragment Romeins vensterglas (schijnt verloren gegaan). 
Fragment van bijzonder grote wrijfschaal (B. B. VIII. 25), diam. ongeveer 100 c.M.! (er 
lagen meerdere fragmenten van deze schaal, die ik echter niet alle kon bergen). 

Zie verder Verslag 1923 pag. 21/22 (waar de T. S. stempels niet alle zijn gegeven). 
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Afb. 48 

De rioolsleuf — dus de huidige weg — boog ter plaatse iets naar het Noorden. 

De oude weg — dus de grintlaag — schijnt deze buiging niet te hebben gehad, 

maar ongeveer in het verlengde van D E recht te zijn doorgegaan. Dit is meer 

in overeenstemming met de loop naar de stadspoort, zoals die uit de bekende 

kaart van v. Deventer voor deze weg valt te vermoeden. 

Het verschil tussen beide richtingen bedraagt intussen slechts enkele (4à 5) graden. 

De grintlaag liep in de sleuf (met een kleine onderbreking, waarover onder 

HI) door tot aan de Praetoriumstraat op ongeveer 100 tot 6o c.M. beneden 

de kruin van de huidige weg. 
Voor verdere waarnemingen was, ook wegens de geringe breedte der sleuf, weinig 

Afb. 49 
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gelegenheid. Volgens mededelingen van de als steeds zeer veel daadwerkelijke 
belangstelling tonende voorman der met rioleringswerken belaste gemeentewerk- 
lieden, Gerrit van den Ing t (die ik natuurlijk niet altijd kon controleren) werd 
echter in 1922%) ook een grintlaag ter breedte van 5 M. gevonden in het bij de 
Ubb.veldweg onmiddellijk aansluitende boveneinde van de Praetoriumstraat. 
Verder ook een onder de beide aan de Zuidzijde van de huidige weg naar het 
Oosten eerstvolgende huizen Nos 42—44 en bij de bouw van het huis No z, 
het eerste huis aan de Zuidzijde vanaf de Museum Kamstraat. 
Het oude wegoppervlak schijnt dus ten dele ten Zuiden buiten dat van de 
huidige weg te hebben gelegen. 
In 1921 was dan ook bij gravingen op het sportterrein aan de Ubb.veldweg, 
achter het hoofdgebouw van St. Canisius College, onderlangs het daar toen 
gevormde Noord-talud zeer veel grint en keien gevonden. (Reeds vroeger was 
mij zulks van andere zijde medegedeeld). 
Misschien maakt volgens voorgaande gegevens de oude weg dus ook de flauwe 
bocht bij de Praetoriumstraat niet mede, en liep hij ook daar recht door, in de 
richting D E (dus naar het praetorium ?). 
In ieder geval werd ten Oosten van de Praetoriumstraat in de sleuf geen grintlaag 
meer waargenomen. Wij waren hier echter op het terrein van de vroeg-1ge 
eeuwse Sterreschans en vonden daar tot de Huygensweg alles vergraven. 
Als dikte der grintlaag noteerde ik aanvankelijk 80 c.M. Zij leek over het 
algemeen in de Noordwand der sleuf dunner dan in de Zuidwand. Zo mat ik 
op ongeveer 15 M. vóór D in de Zuidwand go c.M. en in de Noordwand 
zo cM., terwijl mij dikten van so en 6o c.M. gemeld werden als aangetroffen 
bij de aansluiting aan de riolering van de hier aan de Noordz. van de Ubbergse- 
veldweg gebouwde huizen. 
Het lijkt mij echter gevaarlijk uit deze weinige gegevens enige conclusie te 
trekken betreffende het profiel van de oude weg. 

III. Voorts deden wij in 1923 nog een andere interessante ontdekking tussen de 
punten E en F. Er kwamen hier twee gave tufmuren voor de dag van ongeveer 
6o c.M. dikte, die een dwars door de huidige weg lopend kanaal van (binnenwerks) 
So c.M. breed vormden. 5) 
In Nov-Dec. 1927 konden bij de bouw van het huis aan de N.z. van de weg, 
genummerd 48, nog enige desbetreffende waarnemingen worden gedaan, terwijl 
in voorjaar 1928 bij de aansluiting van genoemd huis aan de riolering met 
welwillende medewerking van de dienst van Gemeentewerken een kleine opzet 
telijke graving ten Noorden der sleuf van 1923 kon worden uigevoerd, waarvan 
de uitkomsten in een opmeting en een s-tal foto’s zijn vastgelegd. (April 1928). 

4) Eveneens bij aanleg ener riolering in die straat. 
5) Bij de bouw der huizen Ubbergseveldweg N. Z. 1—35 noteerde ik telkens het voorkomen 

van tufsteen, ook in flink-grote brokken. Eveneens bij de riolering van Ubb.veldw. ten 
Oosten van Huygensweg. 
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De resultaten van een en ander zijn in het volgende eenvoudigheidshalve ge- 

combineerd (afb. 51—55)- 
De as van het kanaal lag in de sleuf van 1923 op ongeveer 27 M. ten Westen 

van put F. De binnenwanden waren uit flinke, behoorlijk gefatsoeneerde tuf- 

stenen vlak en goed in verband opgetrokken (zie de desbetreffende opmeting 

van de gemeente-opzichter uit 1923, en de foto's van 1928). De kernen en 

buitenwanden waren echter onregelmatig en ruw gewerkt, zodat de achterzijden 

der muren zeker niet bloot hebben gelegen (zie opmeting en foto (afb. 55) van 

1928). De bodem van het kanaal werd gevormd door twee in de richting der as 

naast elkaar gelegen rijen van gave, Romeinse vlakke pannen, die, met de opstaande 

randen naar boven liggend, twee min of meer gescheiden, ondiepe goten vormden. 

Deze pannen lagen in een bed van metselspecie, waaronder evenals onder het 

muurwerk, een laagje blauwgrijze leem, waarin vuistgrote veldkeien. ®). 

De bovenkanten der muren lagen in 1923 op Ongeveer 175 c.M., de bovenzijde 

der bevloering op ongeveer 275 c.M. beneden de kruin van de huidige Ubb. 

veldweg. De muren waren dus tot een hoogte van 100—110 c.M. boven de be- 

vloering bewaard gebleven. Zij stonden niet geheel haaks op de as van de huidige 

weg: vanuit het Zuiden gezien weken ze in 1923 iets naar rechts, in 1928 — 

toen dus een Noordelijker deel van de aanleg bloot lag — iets naar links af. 

Uit de opmeting en foto’s blijkt dan ook dat het kanaal ter plaatse een bocht 

maakte. 
Blijkbaar hebben we hier aan een riool, een cloaca der legerplaats te denken. 

Dat de aanleg dateerde uit de tijd van het 10° legioen, is duidelijk uit de 

merken op drie van de de bodem vormende pannen, Daar deze in situ niet 

leesbaar waren moesten wij ze wel uitnemen. 

8) Alle Romeins muurwerk in deze buurt te Nijmegen bleek me voor en na op cen dergelijke 

leemlaag te hebben gerust. Zie bv. voor het metselwerk van Holwerda’s practorium 

OMROL. N. R. I (1920) pag. XXI. 
Ook de muur die 31.8.1928 door mij op de grens van Wychen en Overasselt, bij de Scheiwal, 

werd gevonden, had zo’n onderlaag (Zie Verslag 1930 pag. 3 mijne (Hs.) aantekeningen 

betreffende Wychen ; en OMROL. N. R. XV (1934) pag. 13 vlgg.). Het voorkomen van 

dergelijke leemlaagjes mag tot weggebroken muren doen besluiten. 

Blijkens mededeling van W. Dehn, destijds stud. prachist. te Marburg en gedetacheerd 

bij de opgravingen te Xanten, bij zijn bezoek aan de Gem. Verz. op 9.11.1930, deed men 

zulks ook aldaar. 
De benodigde leem schijnt hier van nature aanwezig. In Aug. 1929 constateerde ik bij een 

diepe uitgraving voor een verwarmingskelder van het R. K. Meisjesgymnasium aan de 

Berg en Dalseweg (naast St. Stephanuskerk), dat daar midden in het geboren zand — dus 

van nature — geheel geïsoleerd nogal flinke brokken van die blauwe leem zaten (afmetingen 

van enkele d.M.). 

Op 1.7.1949 bij gravingen door Dr. Brunsting in het Kerkegasje aan de Korte Burchtstraat, 

van ouds toegang tot het Predikherenklooster aldaar (door de brandstichting der bezetters 

in Sept. 1944 geheel vernield t), werd een dergelijke waarneming gedaan. 
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Zie Gem. Verz. 3; en 3g zeker 7 
id S5 | van het 10° legioen. 

17 waarschijnlijk 
Overigens is de aanleg zoveel mogelijk gespaard gebleven. 
In 1923 werd het nieuwe riool onder het oude door gelegd. 
De richting van een eventueel verval kon niet worden vastgesteld. De aard der 
bodembedekking en de geringe lengten, die in 1923 en 1928 achtereenvolgens 
bloot lagen, maakten zulks niet mogelijk. 
Bij de gravingen voor de bouw van het huis No. 49 (Nov—Dec. 1927) bleck, 
dat aan de achterkant van dit huis het laagje specie, waarop eens de pannen 
lagen, en daaronder de leemlaag — deze laatste ter volle breedte van 6o + 80 + 
6o = zoo c.M. — nog aanwezig waren, terwijl onder genoemd huis de vroegere 
loop van het kanaal, ongeveer volgens de lijn P Q R (zie afb. 51) nog door een 
vuil, vettig spoor leek te volgen. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de cloaca 
haar inhoud in het Mannendaal loosde, zoals reeds in ons Verslag over 1923 
(pag. 4) op grond van in 1914 gedane waarnemingen werd verondersteld. 
Hoe het riool van boven was afgedekt kon niet worden achterhaald. In de 
sleuf van 1923 was de grintlaag door de cloaca onderbroken. In de plaats ervan 
vonden we een grondlaag, waarin rood en ander puin, die boven het kanaal 
wat ingezakt was. De bovenkant van de muren was nog met een laag mortel 
bedekt, zodat het muurwerk hoger moet zijn geweest. Wàt zich erboven had 
bevonden, is niet gebleken. Wel werd opgemerkt, dat de stenen van de bovenste 
laag van het nog aanwezige binnenwerk aanmerkelijk dunner waren dan die van 
de eronder gelegen lagen. Voorts helden de bovenste lagen van de Oost- 
binnenwand iets naar binnen over, die van de Westmuur echter niet. Verder 
vonden we bovenop de Oostmuur nog enige gebroken vlakke pannen met de 
opstaande randen juist in het binnenvlak van de muur liggen (een dier randen 
was bij de ontgraving afgebroken). Zij lagen daar, zonder dat van een specielaag 
eronder nog veel viel te bemerken (afb. 53 en 54). Haar bovenvlakken sloten echter 
aan bij dat van een meer naar achter de muur bedekkende specielaag. Zie foto's 
1 en 4.7) Aanvankelijk hebben we ons de aanleg wel eens gedacht als een 
soort duiker onder de weg. In 1928 bleek echter, dat het kanaal naar het 
Noorden had doorgelopen. Op de foto’s zien we duidelijk, dat de Oostmuur aan de 
Noordzijde trapvormig was weggebroken. Een rest ervan (onderste stenenlaag 
en mortellaag) liep naar schatting nog wel een paar meters Noordwaarts door 
(de hiertoe gemaakte uitholling niet in de opmeting). 
De Ubbergse veldweg had zijn — vóór de huizenbouw duidelijk — plaatselijk 
hoger niveau dus te danken aan een afgraving van het terrein ten Noorden, 

7) De vulling van het kanaal was beneden de laag ingestort puin in 1923 en 1928 vuil 
en vochtig. 
Van de inhoud hier te vermelden: een G. Br. van Nero en een panfragment met merk 

der L. X. G. Gem. Verz. En 
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zoals er in onze tijd een ten Zuiden (sportterein St. Can. Coll.) heeft plaats 

gehad (1917). 

IV. Bijzonder merkwaardige losse vondsten waren : 

a. Een kalkstenen altaarfragment met inscriptie, zie Verslag 1923 pag. 12; 

Finke in Berichte R. G. Komm. XVII (1927) No 309. Werd gevonden nog 

vóór de grintlaag optrad: ongeveer 6 M. ten W. van put C, op ongeveer 

1 M. diepte. Het was in meerdere stukken gebroken. De breuken waren 

echter oud, op één na, die bij de ontgraving was ontstaan. Gerestaureerd 

in R. M. v. O. Ik was niet bij de vondst tegenwoordig, maar vond de stukken 

verwaarloosd liggen bij de uitgeworpen aarde (6 Juli). Ter plaatse van deze 

vondst werd niets bijzonders waargenomen. Wel werd ongeveer 5 M. verder, 

alleen in de Noordwand der sleuf, een brok zéér ruw metselwerk gezien, 
breed 6o c.M. bovenkant op — 100, onderkant op — 200 c.M. (als steeds 
t.o.v. de kruin van de huidige weg). 
Het bestond uit een ruwe, zeer onregelmatige opstapeling van door witte 

specie gebonden pan- en tegelfragmenten op een onderlaag van veldkeien 

in leem. Deze laatste omstandigheid deed aannemen dat dit metselwerk 
nog „in situ” was. — Zie pag. 152. 

b. Tijdens mijn uitstedigheid (9—14 Juli) werd op ongeveer 15 M. voorbij 
put C (dus eveneens vóór het optreden der grintlaag) het Attis fragment 
Espérandieu No 6625 gevonden, waarbij nog cen bijbehorend, zeer geschon- 
den kleiner fragment, dat wellicht tot het voetstuk behoorde. 
Zie Verslag 1923, ook Germania 1933, pag. 190/5. 
Ook dit fragment op geringe diepte, zonder dat opmerkelijke bijomstandig- 
heden werden waargenomen. Wel werd in de nabijheid een fragment fresco- 
schildering gevonden, dat als vulmateriaal scheen te zijn gebruikt (en door 
een misverstand is zoekgeraakt). 

c. Boven de grintlaag op een niet nader aan te geven plaats een zuilbasis. 
(a, ben c alle blijkbaar als puin weggeworpen. 

V. Voorbij de Praetoriumstraat leverde de rioolsleuf weinig interessants. Wij 
waren hier in de onmiddellijke nabijheid van het terrein van de vroeg-19° eeuwse 
Sterreschans. Daarenboven had even vóór de Praetoriumstraat een instorting 
plaats gevonden, die een mensenleven kostte (in generlei verband met ons 
onderzoek). 
De wanden der sleuf werden dus voortaan terstond van een zware bekisting 
voorzien, die behoorlijke waarneming onmogelijk maakte. Intussen leek hier 
alles vergraven en onherkenbaar. De grintlaag vonden we hier niet meer. Wel 
allerlei puin, waarbij vele brokken vergane kalksteen, brokken witte metselspecie 
met rood baksteengruis vermengd, en, natuurlijk, de op al onze Romeinse vind- 
plaatsen steeds voorkomende leisteen. Zie voor het voorkomen hiervan in 
Ulpia Noviomagus OMROL. N. R, VIII (1927) pag. 77/78. 
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RIOLERING DER PRAETORIUMSTRAAT 

De Jan van Goyenstraat liep vroeger tot aan de Huygensweg door, In 1922 
werd de middenmoot ervan afgestaan aan St. Canisius College, nadat dit de 

aanliggende terreinen merendeels had aangekocht. Het Oostdeel van de Jan 
van Goyenstraat werd toen, tezamen met een nieuw aangelegde verbindingsweg 
met de Ubb.veldweg, Praetoriumstraat genoemd. 
Het van Noord naar Zuid lopende deel van (F naar L) werd in 1922, het van 
West naar Oost lopende (van L naar O) in 1923 tegelijk met de Ubb.veldweg 
gerioleerd. In het voorgaande is reeds gemeld, dat in 1922, vlak tegen de Ubb. 
veldweg aan, een grintlaag werd gevonden. In 1923 werd niets bijzonders waar- 
genomen of gevonden. De omstandigheden waren ook hier echter zeer ongunstig. 
In 1922 de vondst van een beschadigde zuilbasis, 

BOUW VAN HUIZEN AAN UBBERGSE VELDWEG 

Na de riolering werd deze weg al spoedig geheel bebouwd. Hierbij viel meer 
in het bijzonder het volgende te noteren : 
1. ter plaatse van de huizen No 5 tot ongeveer No 31 (dus aan Noordzijde) $) 

8) Interessant is het tegelmerk Gem. Verz, el (zie afb. 56), gevonden in 1927 bij de bouw 

der huizen Ubb.veldweg Nz Nos 23—29. Behalve om de ongewone, smaakvolle versiering, 
lijkt het vooral merkwaardig om de curieuze lettersoort. Van dezelfde stempelsnijder wellicht 

het merk Verz. Kam No 114 Vgl. voor de lettersoort ook Gem. Verz. 

Enkele andere vondsten van Ubb.veldweg N.z. 

XE 
148 

Afb. 56 

Huizen Nos 1—5 : kan in baksteenachtig aardewerk. Zie Verslag Museum Kam ’29, voorts 
diverse fragmenten, geschenk van E. F. Lips, Verslag av. 1927. 
Huizen Nos 37—49: T. S. kom Drag. 29 (Gem. Verz. XI 328) 
Kom in baksteenachtig aardewerk (Gem. Verz. V 98; deze bij Holwerda als No. 376, 
echter zonder vindplaats), 
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va 

geregeld cen laag van ten dele rood gebrande barakken- of huttenleem, 
met hier en daar nog stukjes houtskool (Enige specimina in kist 113). 
Achter genoemde percelen — dus aan de Sterreschansweg — werd dergelijke 
leem niet gevonden (zie het volgende). 
ten Oosten der Praetoriumstraat meerdere fragmenten van sierbeeldhouwwerk 
e.d.g. Zo ter plaatse van huis 
No 50 fragment van een zuilbasis 
No 52 fragment sierbeeldhouwwerk in kalksteen 
No 54—56 fragment twee sterk vergane stukken kalksteen met flauwe resten 

ener inscriptie (op elk ervan was nog één letter ten dele leesbaar). 
Daar de steen te sterk verweerd was, niet bewaard 

No 77—79 fragment van een gecanneleerde vlakke pilaster in kalksteen. 

bij de bouw der huizen Ubb.veldweg No 1—5 en Sterreschansweg No 2—6 

een fragment van bodem T. S. bord, op de onderzijde waarvan ingekrast 

L X G (signatuur : m. 1466). 
de vele 1. S. was bijna steeds fabrikaat van La Graufesenque, daarnaast slechts 
enkele fragmenten van Lezoux en Oost-Gallië. *). 

STERRESCHANSWEG 

De Sterreschansweg was reeds gerioleerd in 1916, tegelijk met de Huygensweg. 
Het blok huizen Nos 20—3o aan de Zuidzijde stond geheel geisoleerd in het 
toenmalige akkerland, minstens reeds sinds 1908. Even ten Oosten van dit blok 
raapte ik op 2 Februari 1911 m'n eerste Romeinse scherven. 
Er was een waterleidingbuis gelegd in de Zuidberm van de weg. Bij de ruw 
dichtgeworpen sleuf lagen meerdere scherven, oa. drie aan elkaar passende 
fragmenten van een versierde 'T. S. kom Drag. 37. Deze trokken mijn aandacht. ar 

Ik correspondeerde erover met mijn Rolduc'se vriend Dr. W. Goossens, later 
Rijksarchivaris in Limburg, en bleef mij sindsdien, naarmate de omstandigheden 
toelieten, met het Romeinse verleden mijner geboortestad con amore practisch 
bemoeien. 
Terwijl wij aan de Noordzijde van de Ubbergse veldweg steeds weer barakkenleem 
vonden (zie voorg.), kwamen wij deze bij de bouw der huizen aan de Zuidzijde 
van de Sterreschansweg in het geheel niet tegen. 

9) Enige voorbeelden van het voorkomen van T'. S. Lezoux en Oost-Gallië volgens oude 
aantekeningen (de voorwerpen vooralsnog niet te bereiken) : 
Ubb.veldweg: No 1— 5 merken LOLLIVS (Lezoux) en MAR}ALIS 

7 2 fragmenten Dr. 37 
917 2 fragmenten Dr. 37 
19—21 1 fragment Dr, 37 
2123 enige fragmenten oranje en geel-oranje 
37—49 enige fragmenten Dr. 37 (van Lezoux) vgl. Newstead pag. 

223, 4 evlg. 

N-hoek Huygensweg/Praetoriumstraat flink fragment Dr. 37 (Lezoux) zie pag. 140. 
West-intervallum : grotendeels complete Dr. 37 (B. B. XI 329) (Oost Gallië) zie pag. 115. 
Internaat Klokkenberg zie pag. 144. 
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Wij vonden hier telkens weer afvalgaten. Zo bij de bouw van No 12—18 een 
zeer groot afvalgat waarin opvallend veel aanzienlijke resten van zeer grote 
kruiken en voorraadsamforen. Voorts een stel molenstenen met resten van het 
bijbehorend ijzerwerk (Januari 1926).1®) Een eigenaardige vondst werd verder 
in 1925 aan deze Zuidzijde dicht bij de Batavierenweg gedaan, bij het plaatsen 
van een hoge telefoonpaal. 
Deze kwam, alhoewel op gemeentegrond voor de dag gekomen, door misverstand 
en verdere omstandigheden eerst later in de Gem. Verzameling. Ik was echter 
op de dag na de vondst ter plaatse, en vernam toen dat een groot aantal potjes 
(II 338—349) tezamen met een twee-orige kruik (IV 580) en drie misbaksels 
(IL 350—352) zich gaaf in een klein gat dicht op elkaar hadden bevonden. 
Betreffende de vondst-omstandigheden kon men mij niet verder inlichten. 
Vooral de 3 misbaksels maken, al konden wij ze nog niet bij een bepaald 
fabrikaat thuisbrengen, deze vondst interessant. 
Voorbij de huizen Nos 32—34 kwamen we in het bereik van het voormalig fort 
Sterreschans, en bleek de ondergrond zozeer vergraven, dat bij het funderen der 
huizen moeilijkheden werden ondervonden. '*). 

Aan de Noordzijde van de Sterreschansweg valt te vermelden : 
1. dat in 1911 bij de bouw ener manège op de uiterste rand der berghelling, 

vlak boven de Westwand van het Mannendaal, zeer veel pannen en tegels 
(ook gebogen pannen en fragmenten van aarden verwarmingsbuizen van 
rechthoekige doorsnede) en, naar ik me meen te herinneren, ook veel metsel 
specie, werden gevonden, zó dat ik toen de indruk kreeg, dat er enig Romeins 
bouwwerk had gestaan. Na zoveel jaren valt hierover niets naders te zeggen. 

„ Voorts vonden we in 1914 bij proefgraving in de Oosthoek van het tweede 
terras (van boven) van het Mannendaal '?) een zeer vuile en harde grond vol 

Ie) 

Een kruiwagen vol werd geborgen. Wat overigens nog was klaargelegd bleek bij terug 
komst spoorloos verdwenen. Zie IV 556, 557, 587—591, 676, 705—707. 
Losse vondsten Sterreschansweg (Kist 114). 
Nos 8—10 fragment van schotel in kurkurntechniek als Westf. Mitt II Taf. 38,21, 
waarvan Halt. pag. 299 het bestaan wordt ontkend. Dergelijke fragmenten bij de collectie 
Wv 5 (kisten 33—34). 
„Amor en Psyche”-beeldje. Zie Verslag Kam 1926. 
Nos. 12—18 fragment Rom. vensterglas en klompje blauwe kleurstof (7). 
Nos. 32—34 vlakke vormplaat van hard wit baksel (?) (B.B IX 29), mogelijk voor het 
versieren van aardewerk (?): de erop voorkomende figuren lijken sterk op die bij T. S. 
voorkomen. 
Fraai bekertje in zgn. fijn Nijmeegs aardewerk (B.B. III 350) vormtype der „Acobecher”, 
Dit exemplaar bij Holwerda, het in de Holdeurn verv. aardew. onder No 32, met foutieve 

vindplaats. 
Flinke fragmenten van een „statuette-lamp” (B.B. X 181). 

12) Het bij het Mannendaal behorende huis ligt in de laagte aan de huidige grote weg naar 
Ubbergen. De bewoners, wier familie er reeds enige generaties lang is gevestigd, beweren 
dat er vroeger een „steen met opschrift” voor de deur heeft gelegen. Ook dat er indertijd 
karvrachten van zgn. eeststeenen („een hele uit dergelijke stenen bestaande vloer”) zouden 
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scherfjes en afval van allerlei aard. Niet onwaarschijnlijk had de cloaca 
der legerplaats hier haar inhoud geloosd (zie voorg.). 
De hier hogerop gevonden, opmerkelijk schone, grond deed aan een latcre 
invulling denken. 

HUYGENSWEG 

Deze weg droeg tot 1899 de naam van Sterreschansweg. Hij werd tegelijkertijd 
met de huidige Sterreschansweg in de zomer van 1916 gerioleerd. 
Holwerda was toen druk bezig op het Kopse veld. Van mijn vacantie gebruik 
makend (ik woonde toen elders) ging ik in de maanden Juli en Augustus geregeld 
daarheen en passeerde dan telkens de Huygensweg. 
Nadat ik hierbij al herhaaldelijk het voorkomen van grote massa’s pannen en 
tegels had geconstateerd, waarvan vele met een merk der L. X. G., v.n. tegenover 
het toen reeds staande huis No. 5, (of er muurwerk was doorbroken kon in de 
ruw gehakte O. zijwand der diepe rioleringsleuf niet direct worden uitgemaakt; 
al spoedig erna lag de sleuf weer dicht) zag ik op 21 Augustus 191613) het nog 
niet geheel bloot gekomen profiel ener vulling, waarvan de zwarte inhoud scherp 
afstak tegen het lichtkleurige geboren zand, terwijl wat van het profiel reeds 
zichtbaar was aan een „Spitzgraben” deed denken (punt 1 der castra-kaart van 
Holwerda OMROL. N.R. I Taf. TV afb. 13). Ik stelde Holwerda hiervan terstond 
in kennis, die, ter plaatse gekomen, een intussen in z'n geheel zichtbaar geworden 
typisch „Spitzgraben”-profiel voor zich zag. De nauwe en zeer diepe sleuf ver- 
hinderde er een foto van te nemen. Wel werd het door Schregel (R. M. v. O. 
Leiden) opgemeten en in tekening gebracht. #4) 
Op 15 Augustus 1917 lag een nieuw fraai profiel bloot in het pleintje voor de 
St. Stephanuskerk (punt 5 av); op 24.8.1917 weer een, nu op terrein van St. 
Canisius College (hier vermoed op grond van een wel wat gewaagde combinatie 
van aantekeningen van Pater Leydekkers SJ. t,‚ met een oude aantekening van 
mezelf betreffende terrein O H ; en reeds bij de eerste poging terstond gevonden) 
(punt 12 avs afb. av. Taf. IV afb. 14). Door laatstgenoemde coupe was naast 
de Zuid- nu ook de Westbegrenzing voorlopig vastgesteld. 

zijn gevonden. Op grond van vroegere archiefvondsten lijkt het mij niet onmogelijk dat ter 
plaatse een brouwerij heeft gestaan. Zulks ware na te gaan. 
Blijkens een in Gem. Archief berustend verslag ener inspectie van „de gruttersest van 
schout Quak” 1.8.1736, schijnen ook in de grutterij „stenen met gaatjes” in gebruik te 
zijn geweest. 
Zie voor eesttegels, als ook hier gevonden (Gem, Verz. Cat. 4e druk B.B. I 8, pag. 48) : 
O. R. L. Lief. III (1896) Kastell Marköbel, pag. 22 Taf. III fig. XVI. 

1) De juiste datum lijkt wat onzeker, daar Vermeulen, OMROL N.R. XIII (1931) pag. 123 
geeft 16 Augustus en dit wel op een mededeling mijnerzijds moet berusten. 

14) Zie voor vondsten bij riolering Huygensweg ook Verslag 1916 en kist 38. Ook werden 
toen gevonden een flink fragment van cen groot kapiteel (afb. 57) en een fragment ener 
inscriptie waarop nog resten van twee flinke, goedgevormde letters. 
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Afb. 57 

Zie voor Holwerda’s verdere gravingen OMROL, N. R. Ten II. *). (afb. 58). 
De gevonden voorwerpen nog steeds ongepubliceerd in R,‚ M. v. O, Leiden 
(Byvanck Mnemosyne 1935, pag. 319 voetnoot, meent ten onrechte, dat óók 
deze behandeld waren door Breuer in zijn opstel over de vondsten van het 
Kopse veld, OMROL. N, R. XII, 1931). 
In mijn opstel „het Kattenpad”’ (zie pag. 155) meen ik duidelijk gemaakt te 
hebben, dat het in deze buurt was, dat Smetius de in zijn „Oppidum Batavorum” 

pag. 34/35 beschreven waarneming deed en voorts ook enige aanwijzingen te 
hebben gegeven, die het (achteraf !) niet vreemd doen lijken, dat de enige 
eeuwenlang tevergeefs gezochte „castra L. X. G.” tenslotte op aeze plaats 
werd gevonden. ‘Trouwens had een boer, die jarenlang hier gelegen akkers had 
bebouwd, mij, reeds jaren vóór ter plaatse aan „castra” kon worden gedacht, de 
akkers aan de Oostzijde van de Huvgensweg aangewezen als zittende vol puin 
— en had ik ook jarenlang langs het O. W. lopend deel der Praetoriumstraat 
(toen nog een deel van de Jan van Goyenstraat) telkens hoopjes panfragmenten 
langs de weg zien liggen, die bij ploegen en eggen uit het ten Noorden ervan 
gelegen bouwland te voorschijn gekomen en dan terzijde geworpen waren. 

15) Ook: Bijdragen Vad. Geschied. en Oudheidk, Ve reeks DI. TV (1917) 
De Stad der Bataven en de Rom. Vesting te Nijmegen. Leiden 1918 (overdruk uit: Bijblad 
Anthrop. Vereniging 1918 pag. 4—17). 
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BOUW VAN HUIZEN AAN DE HUYGENSWEG — OOSTZIJDE 

Deze weg werd geleidelijk bebouwd met meest grote, vrijstaande huizen. Enige 
hiervan werden in September van het rampjaar 1944 door de aftrekkende bezetters 
moedwillig in brand gestoken en geheel vernield. 
Tijdens Holwerda’s gravingen stonden hier reeds de Nos 5 en 7, die achteraf 
binnen het praetorium bleken te liggen en dus grote schade moeten hebben 
aangericht. Bovendien deden ze een groot deel van het terrein ontoegankelijk 
zijn. De bouw der andere hier gelegen huizen zou, bij behoorlijk continu toezicht, 
betreffende dit belangrijk deel der legerplaats wellicht meer hebben geleverd, 
dan nu is geschied. In de gegeven omstandigheden viel echter niet meer te 
bereiken. 
In 1928 werd in de Oosthoek van Huygensweg en Ubbergse veldweg een vrijstaand 
hoekhuis gebouwd voor de heer Mes (genummerd Ubbergse veldweg 64). Dr. 
Holwerda had op dit terrein reeds gegraven in 1919 en 1920. In de wanden van de 
bouwkuil en in die van een achter het huis gegraven putje konden we nog op 
vier plaatsen gebouwsporen waarnemen (evenals bij Holwerda slechts de lemen 

Afb. 58 
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vlijlaag met keien).16) Deze werden zo zorgvuldig mogelijk opgemeten tov. 
de Zuidelijke perceelscheiding en op de bestektekening genoteerd. De configuratie 
ervan paste geheel bij wat Holwerda had gevonden. Wat de ligging betreft 
moesten wij ze echter ongeveer 3/2 M. Noordwaarts verschuiven om ze met 
Holwerda’s praetoriumtekening te doen samenvallen. 
Bij het nagaan van de oorzaak, die dit vreemde verschijnsel kon hebben, bleek 
vooreerst, dat tussen de kleine kaart der eerste opgravingen van Holwerda - 
(Bijblad Anthropol. Vereen. 1918: te.m. 1917) en de latere kaarten (vanaf de 
grote kaart met de resultaten tem. 1918) juist ten opzichte van ons hoekper- 
ceel en, blijkbaar in verband hiermee, ook betreffende de totale lengte van de 
Huygensweg, enig verschil bestaat : 
lengte van het hoekperceel langs Huygensweg resp. 28 en 32 M. 
totale lengte Oostzijde van Huygensweg resp. 268 en 272 M. 
Zie verder ook de grootte van de hoek, die Ubbergse veldweg en Huygensweg 
er vormen. De aan de Huygensweg opvolgende percelen kloppen op de kaarten 
daarentegen zeer voldoende. Een eventuele fout moet dus in het hoekperceel 
schuilen. 
In mijn, na m'n bezoeken aan Holwerda’s gravingen telkens terstond gemaakte 
aantekeningen vond ik dan, dat op 1 Sept. 1917, bij het beëindigen der campagne 
van dit jaar, de tot dan toe gebruikte, namens de Gemeente Nijmegen verstrekte 
kaart niet nauwkeurig was bevonden en dus bij het onderzoek der castra 
voortaan de kadastrale kaart zou worden gebruikt. Tegen het midden der 
volgende campagne (22.7.1918) bleek echter de te Leiden vervaardigde vergroting 
dezer kaart eveneens niet in orde. Nametingen op het terrein wezen toen uit, 
dat de uitmonding van de Ubbergse veldweg in de Huygensweg er verkeerd 
stond aangegeven. 
De Ubb.veldweg zou dus tenslotte de schuldige kunnen zijn. Deze weg was 
hier toen dan ook nog een genoeglijke, niet scherp begrensde landweg, waarvan 
eerst later (1927/28) een strak getrokken, brede en kale grintweg werd gemaakt 
Er is dus reeds enige reden om met een vergissing rekening te houden. Hierbij 
komt nu nog, dat de delen van het gebouw resp. ten Oosten en Westen van de 
Huygensweg, in Holwerda’s tekening wel wat vreemd t.o.v. elkaar lijken te zijn 
gelegen (afb. 59 4). 
Voor de hand lag te verwachten, dat de opening tussen de beide muureinden 
van de reeds in 1918 ten Westen van de Huygensweg gegraven sleuf (zie pag. 
152, noot 30) midden voor het Oosten ontgraven gebouw zou liggen en dus 
de Oost-West as van dit laatste midden door die opening zou gaan. Holwerda kon 
echter in een reconstructietekening van het praetorium op schaal 1 : 4oo, zelfs door 
de tekening der as wat te forceren, niet méér bereiken, dan dat ze midden tussen de 
beide in de opening tussen de beide muureinden zich bevindende paalgaten 
door ging (afb. 59 2). 

16) In het putje alleen in de Oost, niet in de Westwand. 
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Afb. 59 

De kwestieuze Ubbergse veldweg kunnen wij uitschakelen door van de Zuidgrens 

van het hoekperceel uit te gaan. Beide genoemde moeilijkheden verdwijnen nu, 

wanneer we het Noord-deel van Holwerda’s reconstructie ongeveer 32 M. Zuid- 

waarts verschuiven en de sleuf ten Westen van de Huygensweg, die in 1918 aan- 

leiding gaf tot de vermelde revisie der gebruikte kaart, die verschuiving laten mee- 

maken. 
Het gebouw wordt hierdoor ongeveer 32 M. smaller en de as ervan gaat nu onge- 

dwongen midden tussen de muureinden der Westsleuf door. (afb. 6o). Zie hiervoor 

ons Verslag 1928, pag. 2. 
Merkwaardigerwijze werd ongeveer midden onder het hier in 1928 gebouwde 

huisperceel in de geboren grond een „Germaans graf gevonden. 

Er werd mij n.l. op het terrein door de gravers een zgn. kapfibula (v. Buchem No. 

37) getoond, die er gevonden zou zijn in verband met brand- en beenderresten, 

benevens potten, waarvan de scherven waren weggeworpen. Daar beenderresten en 

zware brandsporen nog duidelijk aanwezig waren, heb ik toen zelf de nog aanwezi 

ge uitgeworpen grond omgewroct. Het lukte mij hierbij de nagenoeg complete 

scherven te vinden van het sindsdien gereconstrueerde Germaanse aardewerk 

Gem. Verz. A. A. 44, 45, 46. Bij de losse vondsten van dit terrein nog een ander 

Germaans randfragment. Zie verder kist 38. 
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Zoals reeds gezegd waren de aan de Huygensweg op het hoekperceel volgende 
percelen Nos 5 en 7, waarop eens het middengedeelte van het gebouw moet 
hebben gelegen, niet meer beschikbaar. No. 7 (later Hekking) werd in 1916/17 
gebouwd. Bij aansluiting aan de riolering (Juli 1917) zijn wederom veel tegel 
fragmenten gevonden. (Zie concordans, verzamelno. 82a* *). 
Op het volgende perceel had Holwerda reeds in 1920 gegraven. 
In 1927 werd hierop tegenover de uitmonding der Praetoriumstraat het grote huis 
No. g gebouwd (zie Verslag 1927, pag. 1), (kist 38). 
Bij de hiertoe nodige gravingen (afb. 61, 62) vonden wij de grote O.W -muur (3) 
en een der ervan naar het Z. uitgaande muren (2) van Holwerda op overeen- 
komstige plaats terug. De overeenstemming met Holwerda’s tekening is dus in 
zoverre — gezien de omstandigheden — zeer behoorlijk. 
Onze muur (1) ligt nad iets te veel Oostelijk. Toch konden juist de onderlinge 
afstanden der muren 1, 2 en 4, waarvan de middelste (2), zoals gezegd, reeds op 
Holwerda’s kaart vka door ons rustig op directe wijze worden gemeten. 
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Afb. 61 

Geheel nieuw waren de muren 5, 6 en 7. Al waren bij muur 5 de scheidingen wat 
onzeker, zo is deze toch blijkbaar de Zuid-buitenmuur van het gebouw, correspon- 
derend met wat aan de Noordzijde in het hoekperceel werd gevonden. 
Muur 7 was er wel de voortzetting van. Deze kon, daar ik op de kritieke dag als 
lid van een stembureau zitting moest houden, slechts oppervlakkig worden 
waargenomen en tennaastebij getekend. 17). 

17) Van muur Ì het profiel der fundamentsleuf beiderzijds in de wanden van de voor de aanleg 
van een kelder gegraven kuil. Het tussenliggende tijdens de ontgraving geobserveerd. 
Van muur 2 het profiel in de Zuidwand van vn. kelderkuil. Verder avg. 

De muren 3 en # oorspronkelijk waargenomen door de puinvulling in de wanden van de 

kelderkuil. Deze wanden door regen enz. later ingestort, waarna de muursleuven geheel 
werden uitgegraven. Muur 3 bleek reeds vroeger ontgraven te zijn. 
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De wat vreemde Zuid-uitbouw kan ik niet verklaren, De plattegrond van het grote 
gebouw wordt er m.i. niet fraaier door. Toch volgt uit mijn waarnemingen vol- 
doende zeker, dat hij er werkelijk eens was. Aansluiting tussen 6 en 7 kon door de 
bovenvermelde omstandigheid niet worden geconstateerd. 
De waarnemingen geschiedden zo goed en zo kwaad als zulks bij de moderne 
bouwpraktijk mogelijk is. 

Haygensweg 

Afb. 62 

Muur 5 ten dele geheel uitgegraven en herkend aan de leemlaag waarboven een laag 
veldkeien in witte mortel; de rest uit oppervlakkige aftekening der puinvulling, ten dele 
ook door de aftekening in de achterwand der uitgraving, zodat de scheidingen onzeker. 
Muur 6, d.i. de uitbouw, geheel uitgegraven en herkend a.v. 
Muur 7 alleen gebleken uit de oppervlakkige aftekening der puinvulling met niet meer 
duidelijke scheidingen. 
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Alle muren bleken geheel uitgebroken. Als onderlaag in de toegeworpen sleuven, 
voor zover waar te nemen, lag overal een laagje vette blauwe leem op ongeveer 
140 Àà 150 c.M. beneden het maaiveld. Op meerdere plaatsen daarboven nog wat 
veldkeien en mortel. 
Van de vondsten speciaal te vermelden enkele brokken van sierbeeldhouwwerk 
o.a. fragmenten van zuilbasis en fragment van kapiteel. Ook door Holwerda 
werden, blijkens een oude aantekening, hier in 1920 enige fragmenten van sierbeeld- 
houwwerk gevonden. (Kist 38). 
Het grote huis No, 11 werd gebouwd in 1933. Hierbij kon door mij niet veel 
worden gedaan. Op 9 Juni meende ik een aantal van de bekende muursporen te 
zien onder het Zuiddeel van het gebouw. Het graafwerk lag er echter zó slordig 
bij, dat van een enigszins behoorlijke opmeting geen sprake kon zijn. 

BOUW VAN HUIZEN AAN DE WESTZIJDE VAN DE HUYGENSWEG 

Bij de bouw van het blok van drie huizen in de Westhoek Huygensweg/Ubbergse- 
veldweg in 1936 vonden we op ongeveer 120 c.M. beneden het maaiveld enige 
baantjes blauwe leem, die we als mogelijke fundamentresten op noodzakelijk 
primitieve wijze hebben opgemeten. Ze zijn opgenomen op afb. 62 (links 
onder). Van de hier gedane vondsten valt speciaal te vermelden een interessant 

fragment van een panmerk van het 15e legioen (_í3 ), dat het van ouds in de 
Gem. Verz. aanwezige en door Steiner reeds in Bonn. Jahrb. 118, pag. 248 bespro- 

ken fragment 5 aanvult. Ook ik meende aanvankelijk bij dit laatste het nog 
juist even naar beneden buigen van de stempelbegrenzing te moeten beschouwen 
als het begin van de eindbegrenzing van het merk, zodat achter de S voor een _N 
gen ruimte meer was. Het nieuwe fragment bewijst echter, dat die buiging het 
begin is van een insnoering, waar achter dan de N. 8). 
Onze beide fragmenten zijn dus delen van het merk LXVPRLSN, waarvan de drie 
laatste letters karakteristiek zijn voor het 15e legioen. 
Het huis No. 8 werd gebouwd in 1923. Mijn oude aantekeningen geven hierom- 
trent niets van belang. (Kist 46). 
In 1937 werden twee huizen gebouwd in de Noordhoek van Huygensweg en 
Praetoriumstraat het ene hoekhuis aan eerstgenoemde, het andere aan laatstge- 
noemde weg gelegen (Kisten 39 en 56). (Zie voor vroegere aantekening betreffende 
dit terrein pag. 129 noot 9). 
Er werd zeer zuinig gegraven. Van fundamentresten e.d.g. zag ik hier niets. 
Bij aansluiting aan de riolering een groot afvalgat in de Praetoriumstraat. Volgens 
met elkaar kloppende mededelingen, o.a. van de architect dezer huizen, was dit 
terrein tevoren door de kinderen van een toen aan de Praetoriumstraat ertegenover 

18) Vgl. het merkfragment Kat. Xanten, Taf. XXIV. 33, met insnoering en L S _N als ons kn 

dat aldaar m.i, verkeerdelijk wordt gelezen als van 5e legioen (het met potlood verduidelijken 
der „ABKLATSCHE” waarover Steiner ibid pag. 48, zal hem hier een poets hebben 
gebakken !) Correctie in C. 1. L. XIII lijkt nodig ! 
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wonende familie op zoek naar oudheden geheel doorwoeld (zie ook verderop). 
Van wat door ons nog kon worden geborgen zijn hier te vermelden : een flink 
fragment van T. S. kom Drag. 37, fabrikaat van Lezoux, waarop de typische rozet, 
omlijst door een vierkant met naar binnen gebogen zijden : Arentsburg, afb. zo, 7: 
Knorr, Canstatt zur Römerzeit (1921) Taf. IV, 18 ; Knorr, Fundberichte Schwaben 
XVI (1908) Taf. V. 7. 
Amfooroor met compleet merk, dat slechts fragmentarisch is opgenomen in 
C. IL, XV 2823. Vgl. C. 1. L. XIII 483, Gem. Verz, IV 687. Ook het zeer grote 
deksel B.B. V 132. 
Reeds in 1924 was aan de Nz. van het O. W. lopende deel van Practoriumstraat 
het naast het voorgaande daar gelegen huis gebouwd. Er waren enkele grondsporen, 
waarvan echter, voor zover ik ze zag, niets was te maken en die zich ook voor 
tekening en beschrijving niet leenden. 
Terwijl bij de andere in deze buurt gelegen huizen steeds behoorlijk gelegenheid 
tot onderzoek werd gegeven, kwam ik bij de huizen, genaamd Huygenshoek aan de 
Zuidzijde van het O. W. lopende deel der Praetoriumstraat (1926) en Hofwijck 
aan de Westzijde van Huygensweg tussen de Praetoriumstraat en de Berg en 
Dalseweg (1928), voor een stevig afgesloten bouwterrein te staan, Ik weet betref- 
fende hier gedane vondsten dus niets anders, dan dat er veel pannen e. d. g. zouden 
zijn gevonden en dat kinderen er, volgens mededelingen van leraren van het St. 
Canisiuscollege, een aardige verzameling zouden hebben bijeengebracht, waarbij 
enkele huns inziens fraaie zaken. 
Meer in het bijzonder was zulks jammer, daar anders wellicht bij deze bouwwerken 
aanwijzing zou zijn verkregen voor de betekenis van wat we in 1923 op het ten 
W. dezer huizen, tussen de huizen van de Berg en Dalseweg en het O. W. lopend 
deel der Practoriumstraat, gelegen terrein hadden waargenomen (Verslag 1923, 
pag. 3). Dit door het St. Canisius College aangekocht terrein werd toen geëgali- 
seerd : het Oostdeel afgegraven, het Westdeel opgehoogd. 
De afgraving geschiedde verticaal, waarbij in de achtereenvolgens van April tot Juli 
blootgekomen doorsneden telkens weer zich recksen van ingravingen vertoonden 
die van fundamenten afkomstig konden zijn. 
De horizontale samenhang ervan kon in de gegeven omstandigheden niet worden 
vastgesteld. 

TERREIN AAN DE BERG EN DALSE WEG TEN OOSTEN VAN DE 
HUYGENSWEG 

1. Bouw RK. St. Stephanuskerk met pastorie, Kad. 5574 (begonnen najaar 1922). 
Zie Verslag 1922, pag. 3 en pag. 18. 

„ Bouw van enige huizen aan de Westzijde van het pleintje vóór v.n. kerk. 
Kad. 2426 (1927). 

„ Diep omspitten van v.n. pleintje ten behoeve van aanleg van plantsoen (1923). 
Verslag 1923, pag. 2/3. 

e) 

va 
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Bouw R. K. Gymnasium voor meisjes, genaamd Mater Dei, ten Oosten van v.n. 
kerk, Kad. 2624/2625 (1929). Verslag 1929, pag. 2/3. 
Bouw Zusterhuis en Internaat, behorende bij en ten Oosten van vg. Kad. 
4481 (1929). 
Het bovenstaande kan het best tezamen worden behandeld. 

Belangrijk is natuurlijk vooreerst het hier doorheen lopende deel van de gracht der 
castra. Zie de dubbele lijn op bijgaande situatietekening (afb. 63). 

„ Ze zou (dit volgens ontvangen mededeling) zich vertoond hebben onder de 
Oost-grensmuur van terrein 5. 

„ Verder liep ze, enigszins schuin, onder het gebouw 5 door. Er werd hier een 
flink stuk ten dele ontgraven tot op 2.50 M. beneden maaiveld. 

„Onder het gebouw 4. 
. Bij aansluiting aan de riolering van 4 met behulp van een sleuf vanaf de Berg ied 

en Dalse weg door het Oostdeel van het pleintje naar de hoofdingang van het 

141 



gebouw, en wel vlak vóór de voeting van het hek. Ze vertoonde zich hier in haar 
gehele breedte, fraai zich aftekenende in het natuurlijke zand ; werd echter niet 
tot op volle diepte ontgraven. Verslag 1930, pag. 1/2. 

e. Bij aansluiting van de pastorie onder 1 aan de riolering, eveneens met behulp 
van een van de Berg en Dalse weg uitgaande sleuf, kwam de grachtbaan te voor- 
schijn met een stukje van de schuin afgaande grachtwand. 
Verslag 1930, pag. 1/2. 

f._Op het pleintje onder 3 was door Holwerda ontgraven het volledig profiel, afge- 
beeld in zijn Nederland's Vroegste Geschiedenis, ze dr. (1925), afb. 58 (op 
punt 5 zijner kaart). 

. De gracht liep bij het graven van de kelders der huizen onder 2 blijkbaar tussen 
deze door. Ik meen nog een klein stukje ervan te hebben gezien. 

va 

De grachtvulling bestond, voorzover waargenomen, uit gebogen lagen van 
Romeins puin. 1). 
Zeer speciaal in de strook boven de gracht, maar ook in de nabijheid hiervan, 
werd een enorme massa van pan- en tegelfragmenten aangetroffen, waarvan 
meerdere gemerkte exemplaren in de Gem. Verz. Verrassend was het hier voor- 
komen van een ex. der Leg. VI, zie Verslag 1923, pag. 2/3 en pag. 13 (boven, pag. 
113). Ook bij de bouw der kerk onder 1 een karvracht ervan onder de muur tussen 
kerk en pastorie weggehaald. 
Bij de bouw van 5 zag ik er echter slechts weinige. 
Bij de aansluiting van 4 aan de riolering werden ze, gaande naar de Berg en Dalse- 
weg, al spoedig schaars, en kwam al gauw op geringe diepte ongestoord het natuur- 
lijke zand. 2). 
Overigens viel niet veel op enigszins afdoende wijze waar te nemen. 
Voor de bouw der kerk werd weinig gegraven. Vermeldenswaard lijkt alleen het 
vinden in de funderingsleuf van de West-buitenmuur, nabij het priesterkoor, van 
de doorsnede van een groot komvormig gat, ongeveer 3 M. lang, van binnen bekleed 
met een brandlaag (kookgat ?) 

Een dergelijk gat bevond zich ook onder het Oost-steunpunt van de koepelbouw. 
Op korte afstand van dit laatste een nagenoeg gave voorraadsamfoor (IV 559) ; 
ook onder 4 mogelijk een dergelijk kookgat (?) en in het pleintje onder 3 vele 
fragmenten van één grote voorraadsamfoor. 2). 
Speciaal bij de bouw van 5 werden in de grond nog al wat leembaantjes gezien, 
waarvan het verband met de castra onzeker bleef. Opmerkelijk leek hierbij in 

10) Er waren zoveel van die fragmenten, dat men ze gebruikt heeft voor verharding (!) van 
de Ubbergse veldweg boven de Beekmansdalse weg. 

20) Reeds uit Oorspronkelijk Kadaster blijkt duidelijk dat de Berg en Dalse weg over het 
algemeen, en zeker ter plaatse, niet van hoge ouderdom is. 
Zie b.v. ook de kaart van v. Deventer. 

1) Bij de bouw onder 4 twee kleine fragmenten van T. S. Dr. 37 met rest van handvat of oor 
(XI 401). Vgl. Novaesium Taf. XXVI 27 ; Déchelette I pag. 214, fig. 126. 
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hoofdzaak, dat ze vrijwel alle òf evenwijdig aan, òf loodrecht op de gracht gericht 

leken. 
Bij enkele bevatte de leem nog keien (fundament?), bij andere was de leem 

verontreinigd en de ondergrond enige d.M. diep verkleurd (resten van riool ?). 

De omstandigheden lieten natuurlijk niet toe ze verder na te gaan. 

Enkele ervan zijn door stippellijnen aangegeven. 
De huizen aan de Berg en Dalse weg voorbij — dus ten Oosten van — het R. K. 

Meisjesgymnasium c.a, tot aan de Broerweg stonden er alle reeds in 1916, meren- 

deels zelfs zover mijn herinnering reikt. 

13 Juni 1928. Dezer dagen herhaaldelijk aanwezig geweest bij gravingen in de 

achtertuin van het door Mr. C. Prinzen aangekochte huis boven aan Berg en 

Dalse weg. Aldaar diverse verschijnselen, o.a. zeer dichte, vuile, gele leemlaag, waar- 

in zeer veel zeer grote en zware veldkeien — blauwe leemlaagjes alsof muur aan- 

wezig was geweest, hierboven zeer vele panstukken — diep vuil afvalgat — waarin 

houtskool, enkele beenderresten, leembrokken en andere scherven, van karakter 

als in legerplaats behoort. 

BROERWEG 

Ook het ten Westen van de Broerweg gelegen deel van het zgn. Rode Dorp stond 

er reeds in 1916. Ik herinner mij, dat tijdens de gravingen voor dit omvangrijk 

woningcomplex (1915 ?) het terrein door een hoge schutting ontoegankelijk was 

gemaakt. Dacht men er schatten te vinden ? Ik heb van hier gedane vondsten nooit 

iets vernomen. 
In 1922 en 1924 werden meer Noordwaarts aan beide zijden van de Iepstraat 
enige aansluitende blokken woningen gebouwd. Hierbij werden slechts nauwe 
sleufjes gegraven, juist breed genoeg om de betonmassa der funderingen te storten. 

Ik kon dus niet méér constateren, dan dat de grond hier zeer vuil en hard was en 

opvallend veel pan- en tegelfragmenten bevatte; ook van nokpannen en zware 
tegels. Naar het leek opzettelijk stukgeslagen, speciaal bij de meest Westelijk 
gelegen huizen. Op dit terrein zéér weinig fragmenten van gebruiksaardewerk. Wel 
brokken kalksteen, de gewone devonische leisteen en grijze leem. Daar de pannen 
en tegels met een zeer harde en sterk er aan vastgekleefde korst van die grond 
bedekt waren, was het ondoenlijk ter plaatse naar eventueel erop voorkomende 

merken te zoeken. Slechts één merk van het zoe legioen _ ‚j> kon dus worden 
geborgen. Verslag 1922, pag. 19. 
Aan de overzijde werden in 1921 tussen Broerweg en T'uchtschool enige wegen 
en bijbehorende riolen aangelegd. Hierbij werd aan de zijde van de Berg en Dalse- 
weg een daar over de gehele breedte van het terrein van ouds aanwezige bult door- 

graven, die uit opgebrachte grond bleek te bestaan, °°). 

22) Het schervenmateriaal is, wat de tijd betreft, niet homogeen : ongeveer Hofheim t. e. m. 

Niederbieber. (Kist 48). 
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De riolen waren van klein formaat, zodat slechts smalle sleuven nodig waren en 

het werk snel vorderde. Alhoewel in die dagen tevens in beslag genomen door 
mijn onderzoek in Ulpia Noviomagus, heb ik het werk hier geregeld bezocht. 
Zoals reeds in Verslag 1921, pag. 3 gemeld, vond ik hier slechts weinig-sprekende 
grondsporen, waarvan ook Dr, Holwerda, ondanks een door hem ingesteld onder- 

zoek van geringe omvang, de betekenis niet kon raden. Vastleggen van die sporen 
was ondoenlijk, 
Bij de toen tevens uitgevoerde riolering van de Broerweg werd ongeveer ter plaatse, 
waar volgens de castra-tekening van Holwerda de gracht deze weg moest snijden, 
in de sleuf een breed gat aangetroffen met donkere, zachte vulling, langs de N. Z.- 
lijn ongeveer g M. breed. 
Het profiel ervan kon niet worden waargenomen (niet op diepte gezien). Een 
duidelijke gracht-doorsnede was hier in ieder geval niet te verwachten met het oog 
op de hoek waaronder de gracht hier zou zijn doorsneden. (Zie Verslag 1921 
pag. 17/18). 
In het Noorddeel van de Broerweg was de laag zwarte bovengrond aanmerkelijk 
dikker dan in het Zuiddeel. 
De Oostgrens der castra lijkt me, ondanks de vele desbetreffende bemoeiingen van 
Holwerda, nog steeds wat vaag ! 

OOSTHOEK TUSSEN BEEKMANSDALSCHE WEG EN 
UBBERGSE VELDWEG 

Hier begon men in Juni 1926 met het graven voor de bouw van een internaat 
voor de scholen van de Klokkenberg (afb. so, midden-rechts) 2). 
Er werden hierbij drie kelders gegraven. 
De in 1926/27 bij dit werk gedane waarnemingen en vondsten meen ik als volgt 
te kunnen samenvatten : 

1. In de middenkelder bevonden zich enige grote gaten van zeer eigenaardige 
vorm. Ik schetste destijds bovenaanzicht en doorsnede vluchtig: telkens 
een groot komvormig gat, waarbij aansluitend een kleiner, dat laatste minder 
diep dan het grote en enigszins als een erbij behorend „bankje”. Jammer 
genoeg vond ik deze gaten reeds geheel ontgraven en geledigd. 
Medegedeeld werd dat ze met „brandrommel” gevuld waren geweest. Zelf zag 
ik erin nog grijzig-wit verkleurd zand. 
Achteraf doen deze kuilen nu denken aan die in 1937 door Holwerda bij „de 
Zwaan” werden gevonden en daar „met asachtige grond waren aangevuld”. 

Zie OMROL. N. R. XXIV (1943), pag. 37, Afb. 18 (bij f) en Afb. 19. 

25) Om vergissingen te voorkomen worde opgemerkt dat het hier gaat over een internaat 
behorende bij de binnen de oude stad op de dáár bij de Muchterstraat gelegen Klokkenberg 
gevestigde, en hierom de naam Klokkenberg dragende Protestants-Christelijke school. 
De naam Klokkenberg heeft dus met het terrein waarop dit internaat werd gebouwd niets 
te maken, 

Deur 



Afb. 64 

Een hier niet te beantwoorden vraag is of, en in hoeverre, samenhang 
mogelijk is. 

z. Bij de aanleg van de West- en Oostkelder werden (speciaal in het Zuiddeel 
dier kelders) enige vroege (5 à 6) graven gevonden, waarvan de inhouden niet 
behoorlijk gescheiden werden gehouden. Ze zijn echter in hun geheel vol- 
doende te karakteriseren door de volgende eruit afkomstige voorwerpen : 

TERRA SIGILLATA 

2 Borden met verticaal opstaande rand zonder hocklijst (zie Oxé, La Graufesenque, Bonn Jahrb. 
140/141, 1936, pag. 341, Abb. 1 (“Service” II) in late varianten met de rand vrijwel ongepro- 
fileerd (als Hermet, La Graufesenque, 1934, Pl. 2, ID en Oxé, 1. c., Abb. 2 en 4, pag. 342/4). 

Zie de profielen afb, 64. Merken VOLVS en SECVND, retrogade. 
Zie voor VOLVS Oxé, 1. c., pag. 338 en Oxé, Schumacher-Festschrift (1930) pag. 304. 
Verder borden Hofheim 1 en vroege variant van Hofh. 2, dit laatste met merk VAPVSV, 

Bakjes Hofh. 5 (SCOTIVS), Hofh. 6, en vroege variant van Drag. 27 = Hofh. 7. 
(Ik had geen gelegenheid de merken alle rustig te lezen). 
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Deze T. S. lijkt wel zeer sterk op die der Bregenzer graven Oxé. Bonn. Jahrb. 1. c., Abb. 2, ibidem 

gedateerd in ongeveer 35 n. Chr. (pag. 344). 

BELGISCHE WAAR 

2 Rode bordjes Halt. 72, één met CARIIVIR. 
1 Zwart diep bord Holwerda, Belgische Waar, 1057, met DIVIIRTO. 

Spitsbuikig potje in fijne dunwandige T‚N. met leerbruinc breuk, vgl. Holwerda, B. W., 236 vlgg. 

Potje in fijne T. N. met bartotine versiering, vgl. Hofh. 118, waarvan dit waarschijnlijk een 

bijzonder vroeg exemplaar is. 

VARIA 

Zalfvaasje Halt, 30. 
3 Lampjes met versierde spiegel, waarvan 2 met hoekige, 1 met ronde tuit. 

Bakjes Hofh. 22, waarbij ook zéér dunwandige, in ander, enigszins granietachtig materiaal. (Vgl. 

Gem. Verz.). 
Fraaie vroege kruikjes. 
Twee distelfibulae en een knikfibula (v. Buchem Nr. 297) *). 

Deze graven behoren volgens hun inhoud blijkbaar in de tijd van het grote 

grafveld O + E + S enz. Het ligt dus voor de hand ze hiermee in verband te 

brengen. Zou genoemd grafveld zich dus toch verder naar het Oosten hebben 

uitgestrekt en ten dele door de castra overdekt zijn geworden ? 25). Zie v. Buchem, 

pag. 115, noot 85 en pag. 70, noot 15. 

Het lot is óók deze vondsten niet gunstig geweest! De voorwerpen bleven in 

handen van het schoolbestuur. Alleen de fragmenten kon ik meenemen. 

Ik heb enige malen bij een der regenten van het internaat er naar geïnformeerd 

en op hun behoud door deponering in een der publieke Nijmeegse verzamelingen 

aangedrongen. Na jaren zag ik ze op een der zolders van het gebouw in kistjes 

liggen : ik miste toen het een en ander. 

Wat over was werd in Januari 1935 aan het Rijksmuseum Kam ter bewaring 

gegeven. Ik heb toen het door mij in de Gem. Verz. bewaarde, voor zover uit de 

graven afkomstig (o.a. het gerestaureerde zwart-Belgisch bord, Holwerda 1057). 

ter completering toegevoegd. 

3. Ook uit de tijd der castra L. X. G. lagen hier vele resten (kisten 17 en 73). 

4) Bij het begin der werkzaamheden was een zeer klein putje gegraven vlak bij de bovenrand 

van de Oosthelling van de Beekmansdalse weg, op geringe afstand van Ubbergse veldweg. 

Uit de uitgeworpen aarde haalde ik enige kleine vroege scherfjes : 

Terra Sigillata randfragmenten van 4 borden, vgl. Halt. l en 2. 
Fragment van bakje, vgl. Halt. 15. 

Belgische Waar wandfragment van Halt. S4a. 
Zie ook „Germaans” graf, pag. 135 en verder pag. 150, 
Naar ik vernam, zouden in 1946 bij riolering- en ander graafwerk voor de bouw van nood- 
woningen op het W deel van het Kopseveld, aan een daar aangelegde Claudius-Civilisstraat 

en Trajanusstraat, enige vroege graven zijn gevonden, waarvan de inhoud in de Gem. Verz. 

is terecht gekomen. 
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ging bouwen) steeds weer pan- en i 
tegelfragmenten, waarvan meer- Ee 
dere met merken. Afb. 65 
Een aantal hiervan in de Gem. Verz, waarvan speciaal te vermelden het zéér 

eigenaardige merk 9 _ met phallus en offermes?, afb. 65, waarvan mij 
slechts één ander exemplaar bekend is, dat zich van ouds bevindt in Verz. Kam, 
onder No. 54. Dit laatste is, in tegenstelling met het onze, vrij onduidelijk en 
werd dan ook in C. IL. L. op gebrekkige wijze gepubliceerd. 
Voorts tal van aardewerkfragmenten en andere cultuurresten uit die tijd, vooral 
veel versierde en gladde 'T'. S., waarbij weer enkele fragmenten van Lezoux- 
(__SACRI-OF en SACROTAAS } en Oost Gallisch fabrikaat (IOENALIS.F). 2). 
Dit alles speciaal in afvalgaten, zoals er vooral werden aangetroffen, toen men 
in de winter 1926/27 het terrein achter het gebouw ging afgraven om met de 
hierdoor gewonnen grond het vóórterrein op te hogen. 
Speciaal te vermelden valt nog een klein randfragment in cobaltblauw glas 
blijkbaar van een zgn. circusbeker, waarop van het randschrift nog de letters 
Axval „Dit werd ten behoeve van het schoolbestuur voorlopig achter- 

gehouden, en raakte dus verloren. Zie de beide fragmenten van dergelijke 
bekers in Gem. Verz. B. C. 1. 32b en 3ac, beide van het terrein der castra. 
(Verslagen 1922 en 1923). 

Gezien munten van Claudius 1 1 
Nero 1 
Dominianus : 3 

Als verdere waarneming volledigheidshalve tenslotte nog tussen midden- en 
Oost-kelder een grintlaag van ongeveer 20 c.M. dik van flauw-tonrond profiel, 
met als onderlaag flinke veldkeien en vooral brokken van de bij Romeinse 
gebouwen hier steeds gevonden devonische leisteen. 
Men is geneigd hier aan een weg te denken. Richting en breedte echter 
onzeker, en geen voortzetting waargenomen. 

UBBERGSE VELDWEG TUSSEN BROERWEG EN HUYGENSWEG 

In October 1928 werd mij door de heer Meyn, hoofopzichter bij Gemeente- 
werken, bericht, dat bij het leggen van gasleiding in de strook, waarmede 
bovengenoemd wegdeel naar het Zuiden zou worden verbreed, een Romeinse 

2) Ook Kleine fragmenten Dr. 37, Lezoux en Oost-Gallië en fragmenten van een oranjekleurig 
T. S. bord. 
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muur was weggebroken. Ter plaatse gekomen, vond ik het werk reeds beëindigd en 

de sleuf gedicht. Echter lag op ongeveer zo M. vóór de Iepstraat (— ongeveer 

zo M. vóór de Broerweg) nog een grote karvracht van, naar het scheen, vers ge- 

broken Romeins puin: zeer veel grote brokken van de bekende leisteen, flinke 

stukken kalksteen en fragmenten van Romeinse pannen en tegels. Afgesproken 

werd, dat ter gelegenheid ener graving, die binnenkort daar toch zou moeten plaats 

vinden, deze zaak zou worden onderzocht. Helaas werd daarvan later afgezien. 
Kort daarna werd een rioolsleuf gegraven, die op korte afstand de bewuste plek 

moet zijn gepasseerd. Van de gezochte muur werd hierbij echter niets waargeno- 

men. Zie Verslag 1928, pag. 1. 
Toch beweerde v. d. Ing de muur over een lengte van meerdere Meters en met een 
richting als die van de weg, zelf gezien te hebben ! 
Achteraf vond ik nu een notitie, door mij een paar jaar later gemaakt bij de bouw 
der school hoek Ubbergse veldweg/lepstraat, dat hierbij in een sleuf vlak langs de 
Ubbergse veldweg een fundamentrest van blauwe leem met keien voor de dag was 
gekomen, maar dat ik door omstandigheden niet in de gelegenheid was geweest 
deze zelf secuur waar te nemen. (Zie pag. 151). 
In die dagen werd dus ook het weggedeelte als boven gerioleerd. 
De hiervoor gebruikte aarden buizen waren van geringe capaciteit, zodat de gemid- 
deld 3 M. diepe sleuf slechts cen breedte van ongeveer %4 M. kreeg. 
Behoorlijke waarneming was dus weer niet mogelijk, temeer omdat het werk 
natuurlijk vlug opschoot. Wel schenen in de eerste 7o M. vanuit de as van de 
Huygensweg onder in de wanden der sleuf een aantal smalle stroken van blauwe 
leem met keien aanwezig, die deden denken aan wat Holwerda in 1919 in zijn 
sleuf zob had opgetekend. (Afb. 66). Maar de juiste ligging onzer rioolsleuf kon 
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op Holwerda’s kaart niet worden ingetekend tengevolge van de onzekerheid in zake 

de ligging van de Ubbergse veldweg, waarover in het voorgaande (pag. 134 Cv). 

Het was dus niet wel mogelijk de inhoud der beide sleuven met elkaar in verband 

te brengen. Van een grintlaag (zie Holwerda OMROL N.R. 1, 1920, pag XXII) 

werd in de rioolsleuf niets waargenomen. 
In deze sleuf vond men wel voortdurend brokken leisteen, tuf en pannen, doch 

overigens meest opvallend zuivere zwarte grond, vrijwel zonder de gewone cultuur- 

resten, tot op het natuurlijke zand. Ongeveer halverwege lag echter een flink 

afvalgat, dat afgedekt scheen door een eigenaardig, plaatvormig, gewelfd ijzeren 
voorwerp, dat door roest aangetast en door een houweelslag getroffen, niet dan in 
Kleine stukken kon worden geborgen. Het bleek uit smalle repen metaal schub- 
vormig opgebouwd en als bezaaid met kleine bronzen klinknageltjes, waaraan nog 
resten ener bekleding. Enkele bronzen gespjes versterkten de indruk, dat het een 
stuk van een harnas was. Daar wij voor conservering dezer gehavende resten geen 
gelegenheid hadden, werden ze aan R, M. v. O. Leiden afgestaan (blijkens mede- 
deling van Dr. Brunsting aldaar geregistreerd bij de aanwinsten over 1932 ?). 
Het afvalgat bevatte overigens zeer vette, diepzwarte brandgrond met flinke 
brokken houtskool, benevens wat aardewerkfragmenten. 

In de laatste zo M. vóór de Broerweg hier en daar nog al wat „brandrommel”, 
brokken vuile, blauwe leem en — spaarzaam — fragmenten van aardewerk en 
vergaan brons. 28). 

TERREIN TEN NOORDEN VAN VOORGAAND WEGGEDEELTE 

Betreffende dit terrein, speciaal het Oostdeel ervan, hoorde ik ongevraagd voor en 
na het een en ander van boeren, die er geregeld land bebouwden. 
Zo reeds jaren tevoren, dat er een steenoven moest zijn geweest, met het oog op 
de er steeds weer gevonden fragmenten (na het plogen zag ik er dan ook steeds 
veel pan- en tegelfragmenten, waarvan door mij en anderen enige gemerkte stuk- 
ken voor de Gem. Verz. werden geborgen). 
In 1928 verklaarde een andere landbouwer, dat er beslist gebouwen moesten heb- 
ben gestaan, want dat hij er vele fundamentresten, bestaande uit keien waaronder 

een laag blauwe leem had gevonden. Hij verwees hiervoor speciaal naar een strook 
ongeveer halfweg tussen heuvelrand en weg. Ook kwamen er volgens hem veel 
brokken zacht geworden kalksteen voor. 
In de zomer van 1928 werd op het Westdeel van dit fraaie, tot dan toe ongeschon- 
den terrein, iets ten Oosten van de voormalige Sterreschans, een er weinig passende 

school gebouwd. 

27) Aanwinsten R. M. v. O. 1932: 
Fragmenten van een ijzeren harnas (?) met bronsbeslag, gespen en sporen van lederwerk. 
Uit legerplaats 10e legioen, afvalgat in Ubbergse veldweg. 

28) Vlak bij de Broerweg liep het natuurlijk zand sterk af, zodat het tenslotte pas in de bodem 
der sleuf zichtbaar werd. 
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Bij het graven hiervoor werd aanvankelijk weinig anders waargenomen dan een 
vuile, vette bovengrond, waarin veel vuile gelige leem en reeds op geringe diepte, 
vooral onder de W. helft van het te stichten gebouw, een overvloed van puin, 
speciaal pan- en tegelfragmenten, waarbij ook nokpannen. 
Zeer weinig aardewerkfragmenten e. d. g. Het leek er toen op, alsof het terrein met 
Romeins puin was opgehoogd. Geleidelijk konden echter, nadat in een der sleuven 
een fraaie doorsnede in het natuurlijk zand was blootgekomen, een aantal leem- 
sporen herkend worden als mogelijke fundamentresten, waarin systeem scheen 
te zitten, De uitvoerder van het werk, de heer Jansen, die ik steeds tot hulp bereid 
vond, heeft toen op mijn verzoek het voorkomen van dergelijke resten op cen 
bestektekening genoteerd. 
Het is mij ondanks veel passen en meten niet gelukt er een overtuigende platte- 
grond uit te construeren. Maar men krijgt toch wel, evenals op het terrein, de 
indruk dat hier een bouwwerk heeft gelegen, ongeveer georiënteerd als Holwerda’s 
praetorium, 
Bedoelde fundamentresten bestonden uit een laagje leem (nu echter gelige leem) 
van 6o à 70 c.M. breedte, waarin veldkeien en waarboven herhaaldelijk nogal wat 
fijn puin en witte metselspeceie. 
Op te merken valt, dat onder deze fundamentresten meermalen over nog al aan- 
merkelijke diepte de grond donker verkleurd, maar overigens zuiver was. 
Zou dit deel der castra soms cen oudere aanleg hebben overdekt ? 
In de talrijke met vuile grond gevulde gaten nagenoeg geen cultuurresten. Slechts 
één duidelijk afvalgat gezien, waarin beenderresten, houtskoolbrokken en aarde- 
werkscherven (o.a. een zeer grote amfoorhals). De bodem van een vlak-komvormig 
gat was met een houtskoollaag bedekt. Een ongeveer zo c.M. breed, sleufvormig 
in het natuurlijk zand gegraven gat bleek gevuld met diepzwarte brandgrond, 
roodgebrande leem en zeer veel ijzerslakken (zie kist 111). Daar de wanden 
van het gat echter niet de minste brandsporen vertoonden, moet de inhoud hier 
wel achteraf ingegraven zijn. 
Van de vondsten speciaal te vermelden: fragmenten van een zgn. visnetverzwaring 
in zacht, on-Romeins baksel en een aanzienlijk fragment van een „tegula hamata” 
met merk van zoe legioen ( 6 
Verder in 1937 een fragment van een natuurstenen gecanneleerd zuil- of pilaster- 
schachtje. Gezien een bij deze gravingen gevonden denarius van de Gens Antonia, 
Bab. 117: M. Antonius, 31 v. Chr, Kz. LEG. X, de voorzijde beschadigd, overigens 
nog scherp. 

TERREIN TEN ZUIDEN VAN HETZELFDE WEGGEDEELTE 

In 1920 werd ook hier, op de hoek der Tepstraat, een school gebouwd. Evenals 
aan de overzijde waren èn de toestand van de grond èn de verdere omstandigheden 
ongunstig. 
Bij de onderkeldering van de Oosthelft werd aan de zijde van de Ubbergse veldweg 
tot op flinke diepte duidelijk gelaagde, zeer vuile grond aangetroffen, alsof 
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hiermede een laagte was opgevuld. Vooral in de diepte veel houtskool. Meer 

naar achter, dus aan de Zuidzijde, liep het natuurlijke zand flink omhoog en 

leek de hierop rustende bovengrond niet dan door akkerbouw verontreinigde 

cultuurgrond. 
Onder de Westhelft geen kelders. In de achterste fundamentsleuf vele gaten : 

meerdere grote afgewisseld door kleinere (paalgaten ?). 

In een sleuf langs de Ubbergse veldweg fundamentresten van blauwe leem en 

veldkeien, die ik door omstandigheden slechts vluchtig heb kunnen waarnemen. 

(Zie pag. 149). Veel bouwmateriaal, waarbij weer zeer veel dakpanfragmenten 

e.dg. 

Weinig aardewerkscherven en dg. cultuurresten. 

Merkwaardig was het voorkomen van zéér vroege stukken 

Republikeinse as van het unciaalsysteem en een niet nader te determineren vroege fibula 

(v. Buchem 53). 
Flink fragment van groot bord in Arretijnse T. S. Haltern 2, 

Fragment van voet van groot bord in Arr. T. S. 

Enige vroege kruikhalzen, typen als te Halt. 

Fragmenten van 2 vroege wrijfschalen Halt. 59. 

Voorts interessante stukken uit de castra-tijd (Verslag 1930, pag. 10), waarbij fragment 

ener inscriptie, waarop nog bewaard twee zeer fraai gevormde, U c.M. hoge letters C A, 

Dit fragment kwam voor de dag bij het zetten van cen bijgebouwtje in de Z. W. hoek van 

het terrein, dus op korte afstand van Holwerda’s praetorium, 

Bronzen ring, waarin gepunteerd CVPIT1-2:CANDIDI 

Aarden firmalamp met merk POETHASPI (deze stempelfout — ipv. PHOETASPI — 

ook bij Loeschcke, Lampen aus Vindonissa). 

DE 

De toestand, waarin de terreinen ten Oosten van de Huygensweg aan beide 

zijden van de Ubbergse veldweg bleken te verkeren, zou erop kunnen wijzen, 

dat bij de 17e ceuwse gravingen, waaraan de praetoriumresten ten offer moeten 

zijn gevallen (zie mijn opstel over „het Kattenpad” beneden, pag. 155 e.v.), ook 

deze terreinen zijn doorwoeld. Smetius schrijft dan ook in de aangehaalde passage 

(Oppidum Batavorum pag. 34) : in clivi circa memoratam vallem summitate etc. 

FINIS ! M.D. 

18 Augustus 1949 

®) Bijzonder vroege stukken noteerde ik ook bij de bouw van enige huizen aan Zuidzijde van 

Ubbergse veldweg tussen Praetoriumstraat en Huygensweg. 

Zo bij : No. 46 bodem wandfragmenten van een zeer fraai bekertje, bruinrose, en buitenwand 

bruinrood geverfd en‚ voorzover bewaard gebleven, bedekt met driehoekvormige groepen 

van opliggende punten. De wand van de bodem gescheiden door een dubbele gleuf. 

Randfragmenten van grote, van binnen Pompejaans-rode schotel Halt. 75b („mit Lippe“). 

(Kist 46). 
No 50 helft van een blijkbaar zeer vroege wrijfschaal, zie Verslag 1921, pag. 17. 8, (VIII 36). 

No. 54—56 fragment van wrijfschaal Halt. 59. (Kist 46). 

Westhoek Ubbergse veldweg en Huygensweg: fragment Belg. bord Halt. 72Bb. 

Voorts Huygensweg Oostz. No. 11 : zeer vroege kruikhals. (Kist 38). 

Vgl. ook pag. 146 en pag. 135. 



NOG IETS OVER DE CASTRA L. X. G. 

De, blijkens het voorlopig verslag uit „Berichten van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek’ No zo van 13 September 1950, midden 
Augustus 1950 op het terrein der „castra L. X. G” gevonden muur schijnt de 
verklaring te kunnen geven van enige reeds vele jaren geleden (1916 en 1923) 
waargenomen verschijnselen. Zie voorgaand pag. 131 en 127. In 1916 kwam 
bij het rioleren van de Huygensweg, juist ter plaatse waar, zoals later bleek, 
Holwerda’s praetorium had gelegen, een opvallend grote massa Romeinse pannen 
en tegels voor de dag, op vele waarvan een merk der L. X. G. En ik herinner 
mij zéér goed, dat althans de Oostwand der rioleringsleuf (betreffende de West- 
wand kan ik mij niets herinneren) ter plaatse gevormd werd door een compacte 
massa van dat bouwmateriaal. 
Zulks deed reeds toen denken aan weggebroken Romeins muurwerk. De diepe 
sleuf lag echter reeds spoedig weer dicht en er was toen nog geen reden om te 
vermoeden dat wij ons op het terrein der castra bevonden. Dit bleek eerst toen 
de sleuf de Berg en Dalse weg naderde en ons een fraaie „Spitzgraben” kwam 
verrassen. 
Het is nu wel duidelijk, dat toen ter plaatse in de sleuf een met deze vrijwel 
gelijkgerichte muur grotendeels werd weggehakt, die als die van 1950 was ge- 
construeerd. Zulks is van belang omdat het ons in staat stelt de plattegrond 
van Holwerda’s praetorium te vervolledigen. 
De in 1916 weggehakte muur moet blijkbaar in verband worden gebracht met de 
door Holwerda in 1918 ten Westen van de Huygensweg gevonden muur, %) 
van welke laatste, blijkens de geconstateerde aanzetten, enige muren in Oost- 
richting uitgingen. Tussen de muren van 1916 en 1918 zal dus een reeks ver- 
trekken gelegen hebben, min of meer als aan de Oostzijde van het gebouw ge- 
vonden. Een vergelijking met elders gevonden plattegronden meen ik aan anderen 
over te moeten laten. 
Het metselwerk gevonden in 1923 bij de riolering van de Ubbergse veldweg, 
waarover in het voorgaande op pag. 127, zou de kern van een muur als die van 
1950 kunnen zijn geweest. 
De muur van 1950 zelve wijst natuurlijk op een gebouw dat Noordwaarts naast 
Holwerda’s praetorium heeft gelegen en als dit georiënteerd moet zijn geweest. 
Blijkens wat elders werd gevonden is een dergelijk tweede gebouw niet ongewoon. 
Nadere gegevens betreffende de opgraving van 1950 zullen moeten worden afge- 
wacht. Van de aangekondigde voortzetting ervan is, zover ik weet, niets gekomen. 

M.D. 21 Nov. 1950 
PS. 22.2.1951 

Dr Brunsting deelde zoeven mede dat, blijkens in archief R. M. v. O. Leiden 

3) De in 1918 ten Westen van — en evenwijdig met de Huygensweg gegraven sleuf — waarin 
resten van het praetorium werden aangetroffen (zie pag. 135) was bedoeld als proefsleuf. 

Plan was dit terrein in 1919 nader te onderzoeken. Hiervan is niets gekomen, daar de eigenaar 
te hoge schadeloosstelling eiste. 
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berustend schrijven, Reuvens reeds 18.4 1821 aan Minister Falck berichtte, 
dat bij de bouw van het fort Sterreschans (o.a) om en bij dit fort grondslagen 
van oud werk gevonden werden, welke hem volgens de beschrijving voorkwamen 

van het Romeinse zgn. opus incertum te zijn (een bijzondere wijze van muren 

op te trekken) en de vraag stelde of het niet wenselijk was van zulke belangrijke 
en zeldzame overblijfselen plannen en tekeningen te doen maken. 
Een gebouwrest, naar het schijnt eveneens in „opus incertum” werd in 1883 
gevonden in de onmiddellijke nabijheid der castra L. X. G, Abeleven schreef 
26 Juni 1883 aan Pleyte (R. M. v. O. L.) hierover het volgende (Arch, R. M. v. 

O.L. Bg 15): 
„Op den Hunnerberg bij het Vrouwendaal is een metselwerk gevonden, bestaande 

uit Romeinsche tegels en stukken van Romeinsche daktegels, gemetseld met cement 
dat bestaat uit zeer grof zand of groffe grind, dus een soort beton. De muur is thans 
nog op de lange zijde 49 à so c.M. hoog en 3.10 à 3.15 c.M. lang; op de breede 
zijde 35 c.M. hoog en 3 M. lang. De binnenruimte is niet gemetseld, maar 25 
c.M. onder den bovenrand is een leemlaag (blauwe, zeer fijne leem) van 11 c.M. 
dikte, hieronder zand. Enkele fragmenten van Romeins aardewerk, ook een urn- 
dekseltje, is daarin gevonden. 
Aan de eene zijde is een uitmetseling (zie afb. 67) van 75 c.M. lang, 5o hoog en 
32 breed, en een tweede (av. B) van 6o c.M. lang en eveneens so hoog en 32 
breed, die ook weer op blauwen leem rusten — hierbij vonden we een kommetje 
van Terra Sigillata. 
Dit metselwerk ligt ongeveer een halve meter onder den beganen grond. 
Wat kan dit geweest zijn? en is de vondst interessant ? 



Het geheel is zoo vergaan en zoo slecht gemetseld dat het onmogelijk zóó kan 
vervoerd en weer opgemetseld worden. Wel zouden we bv. een hoek ervan 
naar het museum kunnen overbrengen.” 

Briefkaart id. aan id. 29 Juni 1883: 

„Ik zal volgens Uwe opgave teekeningen van het Romeinsche gebouw of Villa laten 
maken, en van de verschillende steenen „monsters” nemen, en ook een hoek 
in zijn geheel naar het museum laten overbrengen.” 
Bij bovenstaande is een potloodschets aanwezig, ongeveer als de hierbij gevoegde 
afb. 67. 
Een atie tekening, in lijst achter glas, bevindt zich thans als bruikleen in 
Mus. Kam. De bewaard gebleven hoek was in de Gem. Verz. ten Stadhuize, 

doch schijnt bij de verhuizing naar Mariënburg zoek geraakt. Zie voor deze 
voorwerpen Cat. ge druk pag. z11 en 212, voorts Verslag 1883. 
Verdere eventueel bewaarde „monsters” zijn in de lijst van aanwinsten 1883 
niet te identificeren. 
Volgens de vondstenkaart van Abeleven lag de vindplaats aan de binnenkant 
van de haakse bocht die de Batavierenweg bij het Vrouwendaal maakte. 
Men lette erop dat in 1951 het bovendeel van dit dal wordt dichtgeworpen om 
de Batavierenweg ter plaatse een andere loop te kunnen geven. 

M.D. 27.8 1951 
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HET KATTENPAD 

Van Schevichaven vermeldt in een posthuum verschenen artikel over de 
Nijmeegse landweer (Gelre XXII, 1919, pag. 15) het Kattenpad 3) en haalt 
dan de bekende passage van Smetius aan (Oppidum Batavorum, 1644/45, pag. 
34/35), waarin deze mededeelt, hoe hij „nuperrime” in gezelschap van Cornelius 
ab Aarssen belangrijke resten van Romeinse gebouwen had gezien, die te voor- 
schijn waren gekomen bij het graven naar tufsteen op de hoogte rondom cen 
vallei, de derde boven de stad, waaruit een pad naar boven kwam, gemeenlijk 
het Kattenpad genaamd. 32). 
Van Schevichaven veronderstelt dan, dat dit pad de Ubbergse Holleweg, onder- 
langs de Grote Kopse Hof, zou zijn geweest. 
De vondsten die sindsdien zijn gedaan, maken het echter zéér onwaarschijnlijk, 
dat Smetius dáár die resten zou hebben gezien. Vanzelf denken we nu eerder 
aan het Beekmansdaal en de Broerweg, die naar de Romeinse legerplaats voeren 
en wel naar dat deel hiervan, waar resten van stenen gebouwen werden gevonden 
(gravingen Holwerda). 
Elders wees ik reeds erop, dat voor de hier gelegen akkers ook juist omstreeks 
die tijd de aanduiding: op (of bij) de Puinhoop in zwang kwam. Het Beek- 
mansdaal wordt de derde vallei boven de stad, wanneer we behalve het Vrouwen- 
daal ook het Mannendaal als zodanig tellen. 23). 
Dat van Schevichaven zich vergiste en de andere hierboven gegeven aanwijzing 
de juiste is, blijkt dan ook overtuigend uit een acte van 1429, die ik vond bij 
de stukken, die in de 18e eeuw bij de aankoop van de heerlijkheid Ubbergen 
mede aan de stad Nijmegen zijn gekomen, vooral als we die beschouwen in 
verband met enkele nog vroegere acten, die door Drs C. Th. Kokke te Keulen 
werden gevonden. 3). 
Het gaat hier om tienden uit in de heerlijkheid Ubbergen gelegen landerijen, 

#) De oudste mij bekende vermelding van de naam in de acte Broed. 7 van het jaar 1357. 
Van Schevichaven verwijst (Straten pag. 119) voor de naam naar het Middel-Nederlands, 
alwaar met betekenis: sluipweg of nauw steegje, die hier wel zou passen. Daar te Nijmegen 
echter steeds weer ook de meest curieus lijkende namen tenslotte van familienamen afgeleid 
blijken, moge hier óók gewezen worden op het voorkomen in 1413 en 1414 van cen Aleydis, 
weduwe van Johannes Katten. 

32) Smetius vertaalde natuurlijk door „semita Cattorum” ! 
Byvanck vergiste zich in Bull. Oudh. Bond (1918) pag. 102/3. Bij Smetius 1. c. staat : in clivi 
circa memoratam vallem summitate. 

%) Er dient goed onderscheid gemaakt te worden tussen Vrouwendaal en Mannendaal. 
Het kaartje der castra L. X. G. bij de Waele en Vermeulen is in dit opzicht misleidend. 
Vrouwendaal is van ouds de vallei tegenover de Museum Kamstraat, die de haakse ombuiging 
van de Batavierenweg noodzakelijk maakte. 
Het terrasvormige Mannendaal (deze naam van latere tijd) ligt meer naar het Oosten, voorbij 
de aan de Sterreschansweg gebouwde manège, achter een hoge oude heg. 

Hi) Tevoren was door mij een andere, ingewikkelder en nict zo terstond overtuigend bewijs 
geconstrueerd. De vondst van de heer. Kokke stelde in staat dit door het bovenstaande te 
vervangen. 



waarover reeds in 1291 de Apostelheren van Keulen met de Heer van Ubbergen 
in geschil waren, 
Vooreerst moeten wij echter ons rekenschap ervan geven, hoe destijds de grens 
tussen heerlijkheid en schependom liep. 
Behalve een door G. van Hasselt (Gem. Archief Nijm., in een der banden van 
door hem verzamelde afschriften) overgeleverde beschrijving van de grenzen 
der heerlijkheid in 1473, hebben we hiervoor een schetskaartje van die grens 
vóór en na 1818, dat door de Schout van Ubbergen als bijlage werd gevoegd 
bij een schrijven van 3.5.1820 aan de Magistraat van Nijmegen, betreffende een 

nadere grensregeling. Afb. 49. 
Zie verder ook de bekende kaart door van Deventer van — 1570. 
Het blijkt dan dat, tot de grensveranderingen van 1914, de gezochte grens steeds 
langs de Uhbergse veldweg heeft gelopen, en wel van Ubbergen stadwaarts gaande, 
van 1818—1914 tot aan het Vrouwendaal, waar de grens omboog en door de 
vallei langs een daar nog in de tweede helft der 19e eeuw aanwezig pad naar 
beneden liep. 
Vóór 1818 moeten we ons de Ubbergse veldweg als grens doorlopend denken 
ongeveer langs de Barbarossastraat in de richting van St. Joris- en Burchtpoort 
(als op de kaart van v, Deventer), en krijgen we dan de ombuiging van de 
grens naar de heuvelrand en verder naar beneden eerst ongeveer tegenover de 
Ooyse Meersluis. 
Oorspronkelijk behoorde, gelijk bekend, ook het Kelfkensbos geheel of ten dele 
onder de heerlijkheid. Zie b.v. Register Leenactenboeken Kwartier Nijmegen, 
pag. 11. De grensbeschrijving van 1473 maakt van toenmalige topografische aan- 
wijzingen gebruik en is dus thans niet meer geheel te volgen. Zeker is wel, dat 
toen de St. Jorisstraat, als verlengstuk van de Ubbergse(veld)weg, ter plaatse 
als grens fungeerde, terwijl de naar het Westen begrenzende afweg „langs Ons 
Lieven Vrouwen predyckstoell opten Alden Kirckhoff” liep, vervolgens naar 
beneden, en dan „to Oeyerbrugge toe”. Zie ook v. Schevichaven in Gelre III 
(1900) pag. 6o. 
Tot de heerlijkheid Ubbergen behoorde dus op het heuvelplateau slechts een 
lange, vrij smalle strook tussen de Ubbergse-(veld)-weg en de heuvelrand, boven 
het de helling bedekkende bos of „Walt” 
Deze strook vinden we nu in de vermelde acten (jaar 1295 en jaar 1345 berustende 
te Keulen, jaar 1429 in Arch. Nijmegen) in vier tiendblokken verdeeld : 
1. ager juxta antiquum cimiterium, in 1345 en 1429 genaamd Nicolai Jun- 

frauwen camp‚ resp. Claes Joncfr. camp. 
2. ager dictus Borghacker (deze naam reeds in 1295), in 1429 beschreven als 

beginnende „opter stegen daar men neder geet — ter Ovbrugge toe”, en 
strekkende tot aan het Vrouwendaal. 

3. het complex volgens de acte van 1429 strekkende van het Vrouwendaal tot 
aan het Kattenpat. 

4. het land genaamd Cop, in 1345 en 1429 beschreven als gelegen in de lengte 
tussen het Ubbergsche Walt (op de helling) en de weg, in 1429 genaamd, „de 
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Hogenwech die opten Cop gect” (—= Ubb.(veld)weg); vanaf, in 1429, „den 
Kattenpat opten Cop toc” (in 1345 „usque ad nemus dict. Cop.) 5). 

Het Kattenpat lag dus blijkbaar tussen het Vrouwendaal en de Kop, welke 
beide namen tot op de huidige dag zijn blijven voortleven. De betreffende vallei 
was dus ons Beekmansdaal, vroeger ook Brouwersdaal geheten (afb. 68). 
Het Beekmansdaal was vroeger, veel meer dan thans, een fraaie, nauwe, roman- 
tische kloof. In het midden der goer jaren is in het benedengedeelte aan de 
Westzijde de heuvel ten dele afgegraven, naar ik me meen te herinneren met 
de bedoeling daar bouwterrein te kunnen exploiteren, omdat het in 1893 aan 
de weg naar Ubbergen in de voormalige villa Beekmansdal gevestigde Hôtel 
de la Promenade (thans klooster) niet rendeerde. 
Het Kattenpad liep volgens Smetius Ie. stadwaarts. Hoe het zulks deed, blijkt 
als volgt. 
Bij de behandeling van de (in het Schependom gelegen) (Kleine) Kopse Hof 
vonden we, dat in 1572 Magister Joannes Poeynen, en in het begin der 17e 
eeuw Luytgen Poeynen, in eigendom hadden de in het 3e kwartaal der 16e 
eeuw van genoemde bouwhof afgespleten 8 morgen in N. Pr. v. Bezwaar Hooge- 
veld geregistreerd op fol. 178 en 179, in oorspr. kadaster Hatert A. 58 en 59, 
gelegen dus langs de Oostzijde van de Broerweg. 
Luytgen Poeynen bezwaarde dit bezit o.a. 27.9.1615 als S morgen lands gelegen 
opten Cop aan den Kattenpatt. 
[et Kattenpad volgde dus ongeveer de huidige Broerweg (waarlangs, blijkens 
de in een acte van 1524 (S Pr. fol. 31) gegeven belendingen van de (Kleine) 
Kopse Hof, oudtijds een landweer moet hebben gelopen). 
Dat het pad vervolgens de huidige Tooropstraat (tot 1899 Daalse weg, vervolgens 
Fortweg genaamd) inboog, blijkt uit wat volgt : 
In Archief O. B.G, No 423 van 15.8.1593 is sprake van een stuk land, grenzende: 
ten Oosten aan het erf van Zaliger Toenis Niersman, toen van Willem van 
Coeborch — d.i. de Coebergsche Hof, N. Pr. v. Bezw., Hoogeveld fol. 184, oorspr. 
Kad. Hatert A. 96 
ten Zuiden aan erf van Gerhart Kimp — di. de bouwhof „Aan de Kuilen”, N. 
Pr. v. Bezw. fol. 180, oorspr. Kad. Hatert A. 99. 
Deze belendingen wijzen er zonder twijfel op, dat we in het stuk van 1593 
te doen hebben met een deel van oorspr. Kad. Hatert A 100, welk perceel ten 
Noorden begrensd wordt door de huidige Tooropstraat. In 1593 nu was die 
Noordgrens : de wech genant Kattepatt. 
Voorts vinden wij bij overdrachten van bovengenoemden Coebergshof (Oorspr. 

93) 1. was dus min of meer het Hunerpark ; 

2. het land aan de Batavierenweg. 
De tienden uit 1, 2 en 4 kwamen in 1429 voor goed aan de heer van Ubbergen, die uit 3 
bleven aan de Keulse Apostelheren. 
De in het bovenstaande onder 2 gegeven grenzen zullen wel zijn die van de blokken sub 1 
en 2 tezamen: de genoemde steeg is immers blijkbaar de afweg die in 1473 als Westgrens 
der heerlijkheid voorkomt. (Zie boven). 
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Kad. A 96) op 26.4.1725; 8.5.1775 en 1.11.1793 steeds als Noordbelending weer 

het Kattepat genoemd. 
Aardig is na het voorgaande nu het volgende: 

In de rekening van H. Geestbroederschap over 1636 staat op fol. 56 vo deze post: 

„Wolter Colff en Joost Coolmeijer, hebbende in anno 1633 gegraven utter den 

Armen Lant drij hondert tonnen duyffsteen, is daerover met desselfs Joosten 

vrou geaccordeert dat zij voor haer gedeelte zal betalen de somma van 70 gld. 

eens. 
Blijvende gereserveerd die volle pretens van de IIIc tonnen op Wolter Colff, 

alsmede 42 tonnen die hij alleen gegraven heeft, ende het aennemen van de 

reste des landts, bedragende XXXVI gld.” 

In OMROL N.R. VIII (1927) pag. 66 gaven we reeds bericht over Wolter Colff 

als opkoper van ten Westen der stad, in Ulpia Noviomagus, opgegraven tufsteen 

in 1628. 
Een H. Geestland is mij, noch de Heer Kokke, die ten behoeve ener dissertatie 

eveneens uitgebreide topografische onderzoekingen deed, aan die zijde der 

stad bekend. 
Wel was er een H. Geestland ten Oosten der stad, nl. het perceel N. Pr. v. Bezw. 

Hoogeveld fol. 160 — oorspr. Kad. 44 en ten dele 43, terwijl dit juist het land 
is, waardoor thans de Huygensweg loopt en waar door Holwerda sterk vergraven 
resten van tot de castra L. X. G. behoord hebbende gebouwen werden gevonden. 
Het ligt dus voor de hand aan te nemen dat Colff — Coolmeijer óók hier 
hebben gegraven en het hun destructief werk was waarover Smetius in Opp. 
Bat. Lc. bericht ! 
(In Stadsrekening 1632 Colff en Coolmeijer als leveranciers van straatkeien en 
als stratenmakers). 

M.D. Maart 1947 
herzien April 1949 
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GRAFVELDEN EN CANABAE BĲ DE CASTRA 

Broerdijk, „RK”, Rembrandtstraat, Jodenkerkhof, Batavierenweg enz. 

ACACIASTRAAT EN OMGEVING 1931—1934 

De tegenwoordige Tooropstraat was tot 1923 Fortweg genaamd, het gedeelte der 
Acaciastraat tussen de Tooropstraat en de Berg en Dalse weg heette tot 1932 Berg 
en Dalse dwarsweg. 
De eerste aanwinst uit deze buurt was op 6 Maart 1931 een fragment van een 
T.S, bord met merk G ABR VS (m. 1307) gevonden aan de Fortstraat. 
In het voorjaar van 1931 werd een hoofdriool gelegd in de latere Hengstdalse weg 
tussen Dommer van Poldersveldtweg en Broerdijk. Op een afstand van ongeveer 5o 
Meter uit de Dommer van Poldersveldtweg werden hierbij op een diepte van 
ongeveer 80 c.M. beneden het toenmalige maaiveld gevonden de punt van een 
grote amfoor (IV 573) en op enige afstand hiervan de kruik IV 572. Verder niets 
dan enkele losse aardewerkfragmenten en panstukken. Later in hetzelfde jaar werd 
genoemd riool doorgetrokken door de Broerdijk heen naar de overzijde hiervan. 
Hierbij werden alleen op ruim 100 M. ten Oosten van de Broerdijk wat panfrag- 
menten en losse scherven waargenomen. 
Op 15 Juni 1931 werden aangekocht een bijzonder fraai G. Br. van Vespasianus met 
Kz. Judaea Capta, een M. Br. van Trajanus en een goede Aucissa-fibula E. IV 152, 
een en ander volgens opgave — echter niet tezamen — gevonden door een boer in 
het Molenveld, vlak achter de Broerdijk op een niet nader aangeduide plaats. 
In 1932 werd een riolering gelegd in het toekomstig stratencomplex tussen de 
Dommer van Poldersveldtweg en de Broerdijk. 
In verband met de bekende terreinplooi ter plaatse kwam het straatoppervlak hier 
meestal aanmerkelijk boven het oorspronkelijk maaiveld te liggen, zodat bij dit 
werk niet veel is gegraven. Slechts werden op 14 Januari 1932 ter plaatse van de 
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huidige Pijnboomstraat bij de Lorkenstraat tezamen gevonden de voorwerpen (bij 
het ontgraven zeer beschadigd) III 342, IV 574 en V 1o1. Zelf vond ik op deze 
plaats bij de contrôle nog bijbehorende beenderresten. 
In 1932—1933 werd de R. K. Christus-Koning-Kerk met scholen, pastorie enz. 
gebouwd, in de hoek tussen Dommer van Poldersveldtweg en Hengstdalse weg 
tegenover de van ’t Santstraat. Meest door bemiddeling van G. van den Ing werden 
hiervan (mogelijk uit de naaste omgeving) verkregen de volgende woorwerpen : 
III 341 en IV 576 (volgens opgave tezamen gevonden) ; 
II 332, 337 (met duidelijke sporen van brand), 354; 
V 108 (dit door bemiddeling van de ZeerEerw. Pater Bruineman O.P, Witte 

Poort, Neerbosch) ; VII 133 en XI 362. 

In 1933—1934 werden op het terrein tussen Dommer van Poldersveldtweg, Post- 
weg, Broerdijk en Tooropstraat grote huizencomplexen in zeer snel tempo 

gebouwd. Bij de hiervoor uitgevoerde graafwerken is zeer veel gevonden en is 

duidelijk gebleken, dat althans een deel van dit terrein in de tijd der nabijgelegen 
legerplaats van het 10° legioen tot begraafplaats heeft gediend. 
Reeds waren kort tevoren, bij de bouw van een rij huizen aan de Z-zijde van de 
Tooropstraat, tussen Broerdijk en Acaciastraat, enige potten gevonden, die in 
handen van de bouwer zijn gebleven en door mij niet zijn gezien. 
Thans bepaalden zich de vondsten tot de naar het Zuiden gekeerde helling tussen 
Tooropstraat en Hengstdalse weg. Meer in het bijzonder waren ze talrijk ten 
Oosten der Acaciastraat tussen Tooropstraat en Pijnboomstraat. Bij, en vooral aan 
de Westzijde van de Acaciastraat werden meest slechts sterk verbrande, maar toch 
bij elkaar behorende scherven gevonden. 

1033 

Terra Sigillata, versierd 
Drag. 29: Eén klein randfragment. 

Een klein fragment van onderwand. 
Drag. 37: Fragmenten van ongeveer 6 ex, waarvan één zeker Lezoux-fabrikaat, 
Drag. 30: Eén of twee ex. (randfragmenten). 

Terra Sigillata, onversierd 
Drag. 18: Meerdere ex. waarbij merken (m. 1295, 1296, 1298). 
Drag. 27: Meerdere ex, (o.a. van een klein, vroeg ex. met merken (m. 1297, 1300, 1301). 
Drag. 33: Twee ex beide van vroeg type (waarbij m. 1293, van fraaie kwaliteit). 
Drag. 36: Eén of twee ex. 

Verder zeer veel ruwwandig, baksteenachtig aardewerk en veel fijn Nijmeegs aardewerk. 

Latere vondsten bij verdere gravingen terzelfder plaatse : 

Voorjaar 1934 

Terra Sigillata, versierd 
Drag. 37: Groot fragment. 
Drag. 37: Klein fragment. 
Déch. 67: Fragmenten van twee potjes. 
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Terra Sigillata, onversierd 

Drag. 18: Eén ex. 
Drag. 27: Twee ex. met fragmenten van merken. 

Wandfragment van een kruik met flauwe resten van graffiet. 

In de onmiddellijke nabijheid der Acaciastraat zeer veel door vuur geteisterde 
scherven, waarvan toch telkens vele behoren tot eenzelfde pot of voornamelijk 
kruik. Weer veel baksteenachtig aardewerk. 
Verder kwam een curieuze aanleg voor de dag, die ik meen niet beter te kunnen 
omschrijven dan als een ruw uit leem gevormd (water ?)-reservoir van onbepaalde 
ouderdom, groot ongeveer 3 x 3 Meter (afb. 69—70). 
Op het Zuidelijk deel van het terrein werden geen vondsten gedaan, behalve dan 
in de Westelijke hoek tussen Broerdijk en Postweg, ter plaatse van een aldaar van 
ouds gelegen boerderij, een grote, naar het schijnt iets oudere, kruik (IV 618). 
Reeds vroeger had ik hier, bij de bouw van enige huizencomplexen aan en bij de 
Postweg tussen Broerdijk en Postdwarsweg (Sleedoornstraat, Elzenstraat enz.) niets 
kunnen bespeuren. 

Afb, 69 

en: 
Acacia stzeef 

sfraaf 

Toorop. 



Van een enigszins behoorlijke ontgra- 
ving of waarneming kon geen sprake 
zijn, zulks niet alleen tengevolge van 

de toegepaste moderne bouwmetho- 
des, maar ook — en meer nog — door 
juist op het belangrijkste deel van het 
terrein ondervonden gebrek aan mede- 
werking en baatzucht. Voor het meer 
Zuidelijk gelegen deel van het terrein 
kon ik op algehele medewerking reke- 

EN nen, dáár werd echter niets gevonden. 
2 5 4 De bouwer der huizen ten Westen der 

Acaciastraat, de heer Meyer, was zeer 
hulpvaardig. 
Er is over het algemeen zeer ruw ge- 
graven. Volgens diverse waarnemingen 

en mededelingen is zeer veel stuk gestoten, en zijn zeer veel beenderresten 
gevonden. 
Meerdere gave stukken bleven, ondanks herhaalde pogingen om ze te verkrijgen, 
in het bezit van bij de bouw betrokken architect, opzichter, enz. Uit de vooral 
door de zorgen van mijn trouwe helpers G. van den Ing en later C. de Leeuw 
zorgvuldig verzamelde scherven kon veel worden gereconstrueerd. Verder werden, 
noodgedwongen, enkele voorwerpen clandestien aangekocht. 
Van het terrein ten Zuiden van de Tooropstraat tussen Broerdijk en Acaciastraat 
in zijn geheel zijn afkomstig de voorwerpen : 

IL 331, 335, 357, 359, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 371, 373 (met traanflesje) 
en 376. 

III 365, 370 en 373- 
IV 575, 585, 604, 6o5, 606, bog, 610, 611, 612, 613, 619, 620 en 623. 
V 112, 113, 114 en 120. 

VI 63. 
X 213, 214 En 217. 

Verder een glazen potje met dolfijnoortje (I 115). 
En twee zgn. traanflesjes, waarvan een bij II 373 (Il 105, 106). 
Bij de bouw en de aansluiting aan riolering van de huizen aan de Westzijde van 
de Acaciastraat werden gevonden : 
II 372. 

Twee panfragmenten met stempels van 10° legioen 433 en 7 en scherven, 
waarbij een groot fragment van een grote pot in baksteenachtig aardewerk met 
handvat, dat aan een grote moderne bloempot deed denken, doch volgens 
uitdrukkelijke verzekering tezamen met de andere werd gevonden. 
Zeer waarschijnlijk was reeds vroeger in deze buurt bij de Broerdijk een en ander 
gevonden. 
Immers werd bij de verschillende transacties betreffende hier gelegen grondstroken 

N Ï Nt ú CC 

Afb. 70 
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tussen de gemeente Nijmegen en de Jonkvrouwen Dommer van Poldersveldt, 
wier familie er van oudsher meerdere stukken grond bezat, door laatstgenoemde 
partij telkens weer voorbehoud gemaakt inzake te vinden oudheden. Percelen 
Kad. Hatert A. 1778, 3825 en 5249, zie Raadsbesluiten van 3.6.1916, 15.7.1916 
en 20.2.1919. 
Bij de aanleg van gas en water in het bovendeel der Lorkenstraat bij de Pijnboom- 
straat werden op 2 Juli 1934 tezamen gevonden (door een houweelslag sterk 
beschadigd) : II 374, 375; III 375; IV 624, 625; V 121; VI 65; VII 137 en 138. 
In de nabijheid van voorgaande vondst werden bij bestratingswerk op zeer geringe 
diepte II 377 en X 220 (fragmenten van een Firmalamp met merk COM V NI) 
gevonden. 
In de Lorkenstraat bij de aansluiting der daar staande huizen aan de riolering : 
II 378, 379, 390, 381, 382; IV 626; V 122; VII 139; voorts nog II 367, waarin 

beenderresten en glas met beenderresten tezamen gesmolten, boven welk potje de 
scherven lagen van IV 621, zó dat deze laatste blijkbaar ter afdekking had gediend. 
Bij het voorgaande zijn gevoegd enige voorwerpen en scherven, die vnl. in 1932 en 
1933 aan de T'ooropstraat bij de Acaciastraat, ten dele aan de N-zijde hiervan, doch 
ten Zuiden van de Berg en Dalse weg, zijn gevonden. 

Te vermelden vallen hierbij : 

25. 7 1932 Fragment van een pan met stempel van het 10e legioen 

gepatineerd fibulafragment (IV. 143). 
1 5 1934 Ken fibula (IV 249) en een kraal, tezamen met scherven gevonden bij aanslui- 

ting aan de riolering van het perceel Tooropstraat 169, 
Verslag 1923 pag. 13: B. I. 82k: twee panfragmenten met merken van het 

Xen cen fraai 124 ù 

10e legioen 5 en a ‚ gevonden aan de Westzijde van de voormalige 

Berg en Dalse dwarsweg. 
Verslag 1923 pag. 22: B, 1, 19 : scherven, gevonden aan de voormalige Fortweg. 
Verslag 1923 pag. 13: B. I. S2i. 

TOOROPSTRAAT, Juni 1932 : 
Tegel zonder merk, groot 20 x 20 x 6145 , en een 
fragment T. S. bord met fragment - merk (m. 1299). 

Noordzijde, 1933 : 
T. S. fragment Drag. 27 met merk (m. 1294). 
T. S. fragment Drag. 17 = Hofh. 4 en 
T. S. fragment: bodem van Déch. 67 ; 
verder betrekkelijk veel scherven van baksteenachtig en enkele scherven van 
fijn Nijmeegs aardewerk. 

Uit deze omgeving werden de volgende munten verkregen : 
9. 2 1932 M. Br. Domitianus Coh. 561 Tooropstraat. 
6.10 1933 M. Br. Vespasianus Coh, 328/329 Noordzijde Tooropstraat bij Acaciastraat. 

14.10 1933 M. Br. Vespasianus Coh. 477 
17.10 1933 M. Br. Augustus Coh. 276 ) E 

M. Br. Vespasianus Coh. ? van het bouwwerk ten Zuiden 

M. Br. Domitianus Coh, 348 van Tooropstraat. 
15.11 1933 M. Br. Domitianus Coh. 420 

1934 Den. Plautilla Coh. 2 omgeving Acaciastraat, volgens de vinder in losse grond. 

165 



22. 1 1935 K. Br. Constantius II Coh. 247 aan de oppervlakte bij het wegruimen van 
een bouwkeet aan de Pijnboomstraat. 

13. 7 1935 M. Br. Domitianus Coh. 341 in de punt tussen Tooropstraat en Berg en 
Dalse weg. 

AANLEG VAN DE CEDERSTRAAT (tussen Acaciastraat en Dommer van 
Poldersveldtweg) MEI 1937 : 

Bij deze gelegenheid werd een schervengat gevonden, waaruit o.a. : 
T. S. fragment van Drag. 30. 
Bodem T. S. bord met merk (m. 1419) en 
Fragment van Drag. 27 met merk (m. 1420. 
Enige fragmenten fijn Nijmeegs aardewerk, 
Onderstuk van een wit wierookvaasje, en 
Randfragmenten van een wit honingpotje. 
Diverse weinig karakteristieke fragmenten van gewone kruiken en van zware, grote voorraads- 
amforen (met lange, worstvormige oren); deze meest weggedaan. 
Enige fragmenten van ruwwandig, baksteenachtig aardewerk. 

Het bovenstaande werd gevoegd bij de vroegere vondsten van dit terrein in de 
kisten 6 en 7. 
De volgende voorwerpen aan de Cederstraat (Sept. 1937) zijn afzonderlijk in 
kist 153: 

Klein randfragment van T. S. bord Drag. 18. 
Klein randfragment van T.N. bord Hofh. 99. 
Dikwandig bodempje in grove T, N. 
Fragment van dekseltje in bleek-rose fijn Nijmeegs aardewerk met klein, boven uitgehold knopje. 
Enige kruikhalzen en andere kruikfragmenten. 
Amfoor-oor met merk Q. A. GEMELLI (IV 695). 
Twee fragmenten van wrijfschaalranden, horizontaal type. 
Enige fragmenten ruwwandig baksteenachtig en dergelijk aardewerk, waarbij randfragment van 
een kom O. R. L. Wiesbaden, Taf. XIII. 10 en 27. 
Urnrandje in zwartgrijs ruwwandig aardewerk. 

BROERDIJK 

Zie hierover : 

Van Schevichaven Penschetsen II pag. 249—252 „De Broerdijk”. 
Penschetsen 1 pag. 249—255 „De Landweer”. 
Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging „Gelre. 
DI XXII „De Nijmeegse Landweer”. 

Holwerda in Gemeenteblad 1917, No. 19 pag. 239 vlgg. 
Verder een voorlopig artikeltje door M. D., bedoeld als propaganda ter gelegenheid 
ener subsidieaanvrage door Holwerda voor zijn gravingen op het Kopse veld en het 
terrein der legerplaats van het 10° legioen, opgenomen in „De Gelderlander”, 
8.3 1917 en de „Prov. Nijmeegse en Gelderse Courant”, 9.3 1917. 
Ik zelf heb de Broerdijk nog slechts gekend als een hoog boven de omgeving 
gelegen streep bouwland, met vooral aan de Oostzijde hoge en steile, met gras 

” » 
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166 



Afb. 71 

begroeide hellingen, en onderlangs aan de Westzijde en veldweg (afb. 71). 

(Zie echter : v. Schevichaven, Penschetsen I, pag. 254 en ibid IL, pag. 252. 

Deze dijk kon uiteraard slechts door mensenhand zo aangelegd of geworden zijn. 

Overigens was zijn ontstaan en betekenis geheel raadsclachtig gebleven. 

Daar hij de ter plaatse aanwezige terreinplooi aanvulde, leek hij mij, sinds in 

Augustus 1916 de legerplaats van het 10° legioen in de nabijheid was terugge- 

vonden, een typisch Romeins militair kunstwerk, aangelegd om een verkeersbe- 

zwaar in een van die legerplaats naar het Zuiden voerende weg te elimineren. 

Ook meer naar het Zuiden, aan de overzijde van de Kwakkenbergweg, werd in cen 

bosje ten Westen van de Bosweg eveneens iets waargenomen, wat een lage wegdam 

zou kunnen zijn geweest. (Zie ook Penschetsen II pag. 250). 

Ook aan de Oostzijde van de Bosweg lag een hoge, ruwe berm (oude perceels- 

afscheiding ?), zodat deze weg door afgraving schijnt te zijn ontstaan. 

Dr. Holwerda scheen tijdens de graafcampagne van 1917 aanvankelijk veel voor 

deze hypothese te voelen. De heer Weve echter, die als Directeur van Gemeente- 

werken reeds enige tijd tevoren gelegenheid had gehad om met het inwendige 

van de Broerdijk kennis te maken, meende daarentegen een latere, b.v. middel- 

eeuwse, oorsprong aan te moeten nemen. 

Deze zaak kwam bij de gravingen van Dr. Holwerda natuurlijk vanzelf herhaal- 

delijk ter sprake. Speciaal vestigde Ir. Weve 14.8.1917 de aandacht op in de dijk 

voorkomende verticale, buisvormige gaten, volgens vroegere waarnemingen van 

boven rond van doorsnee met een diameter van ongeveer 20 c.M., dan naar 
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beneden zich trechtervormig verwijdend tot (bij het best geobserveerde) op 242 
meter diepte een diameter van ongeveer So c.M., waarop dan nog een laag losse 
grond volgde die vermoedelijk van boven af erin was gevallen. Zij bevatten geen 
scherven en waren, voorzover bekend, ook niet op enige regelmatige wijze over 
het terrein verdeeld. Ook overigens waren de heer Weve uit de Broerdijk geen 
schervenvondsten bekend. 
Daar juist in die dagen de Broerdijk gedeeltelijk werd vergraven (zie bestek der 
aanbesteding van 23.11917 met bijbehorende tekening, waaruit het vroegere 
aanzien van de dijk zou kunnen worden gereconstrueerd), wilde de heer Weve 
van deze gunstige gelegenheid gebruik maken om ter opheldering met behulp 
van een der bekende voorwerkers van het R. M. v. O. Leiden een opzettelijk 
onderzoek in te stellen. 
Hiermede werd 17.8 d.o.v. een aanvang gemaakt en een gat gegraven van ongeveer 
3 M. diep en meerdere Mz groot, dat bij een pijp als bovenbedoeld aansloot. 
Het dijklichaam bleek hierbij uit gemengde grond te bestaan en generlei scherven 
of andere cultuurresten te bevatten. De tot op een diepte van ongeveer 3 M. 
blootgelegde pijp had een diameter van ongeveer 3o c.M., verliep vrijwel verticaal, 
en scheen eerst op grotere diepte wijder te worden. Door het indrijven van 
een paal kon worden geconstateerd, dat ze tot op een diepte van totaal 5 M. 
met losse grond was gevuld. De wand vertoonde niets bijzonders, 
Daar diepere ontgraving het aanbrengen ener bekisting nodig zou hebben gemaakt 
en toch niets bijzonders meer te verwachten viel, werd dus het werk gestaakt 
Zie voor de eindconclusie van Holwerda Gemeenteblad 1917, No 19 pag. 240. 
Reeds 19.8.1917 scheen hij een Romeinse oorsprong van de dijk te betwijfelen, 
maar toen toch nog mogelijk te achten, dat bij verder onderzoek der legerplaats 
enige samenhang hiermee zou kunnen blijken. Deze zaak is dan later niet meer 
ter sprake gekomen. 
Toch heb ik mij in volgende jaren steeds op de hoogte gehouden van wat verdere 
werkzaamheden aan en bij de Broerdijk nog voor de dag brachten. 
30-3-1931 : graving dwars door de dijk heen, ten behoeve van het leggen van een 
riool in de nieuw aangelegde Hengstdalse weg. 
Deze doorgraving leverde slechts opgebrachte grond zonder cultuurresten. 
Juli 1931 : riolering van de Broerdijk. 
Naar wat ik zelf hiervan zag, en mij verder door de gemeenteopzichter werd 
medegedeeld, bleek de dijk wederom geheel uit opgebrachte grond te bestaan, 
in sterk variërende lagen. Dicht bij de Berg en Dalse weg stijgt dan ook het 
natuurlijke zand langzaam aan met de terreinplooi mede, zodat het zich in 
genoemde weg op slechts ongeveer 1 Meter diepte bevindt. 
Wederom werden geen vondsten van voorwerpen of scherven in het dijklichaam 
gedaan. Echter kwamen 28.2.1934 en 17.12.1934 enige verrassingen. 

BROERDIJK 28.2.1934 (kist 47): 

Terra Sigillata 
Flink fragment van beker Drag. 30 met o.a. de figuren Déch. 81 en 351. 
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Randfragment van kom Drag. 37. 
Klein randfragment van bord Drag. 18. 
Wandfragment, vermoedelijk fijn Nijmeegs aardewerk. 
Twee kruikbodems. 
Meerdere fragmenten ruwwandig, baksteenachtig. 
Fragmenten van een zeer grote schotel in zachter baksel, wat de vorm betreft te vergelijken 
met Vermeulen, type 91, ofschoon van de hierbij typische rudimentaire oren niets meer 
aanwezig is. 
Grof T. N-achtig bodemfragment. 
Randfragment van grijze pot, waarvan de ribbelvormige rand te vergelijken is met Vermeulen 
type 97/98, afb. 191. 

17.12.1934 
Meerdere voet- en wandfragmenten van kruiken, waarbij een bruin gesausd wandfragment. 
Enige fragmenten ruwwandig baksteenachtig aardewerk, 
Enige zwartgrijze dekselfragmenten. 
Zeer grote dekselknop. 

Ook in November 1933 ontving ik enkele scherven, die, naar werd medegedeeld, 
in de Broerdijk zouden zijn gevonden, echter zonder nadere aanduiding, waarbij 
een fragment van T, S. kom Drag. 37, met o.a. figuur Déch. 510 (Kist 47). 
Bij de aansluiting aan de riolering der percelen Oostzijde Broerdijk Nos 17 en 
19 werden Romeinse scherven gevonden op grote diepte (3V2 à 4 Meter), volgens 
mededeling van de geheel betrouwbare vinder in het dijklichaam, bij het 
natuurlijke zand. 
Achteraf meen ik deze vondsten echter te kunnen verklaren door te verwijzen 
naar een aanbesteding van 26.5.1916 betreffende het verlagen van een deel van 
de Berg en Dalse weg bij het Hengstdal, (d.w.z. even vóór het Hengstdal) waar 
de Berg en Dalse weg vroeger hol door de uitloper van de ten Zuiden van de 
Kruisweg gelegen hoogte liep, en waar, aan de Noordzijde van de Berg en 
Dalse weg, de huizen nu op een hoogte zijn gelegen). Bij deze aanbesteding 
werd bepaald, dat de afgegraven grond moest worden gestort aan de Oostzijde 
van het bij de Berg en Dalse weg aansluitende deel van de Broerdijk. 
De beide genoemde percelen Broerdijk Nos 17 en 19 zijn juist ter plaatse van 
die grondstorting gelegen (even ten Noorden van de uitmonding der Pijnboom- 
straat), terwijl de genoemde weggegraven hoogte blijkens diverse vondsten tot 
het onder de naam van K K H bekende grafveld behoorde. 

BROERDIJK, Zomer 1915, bij de bouw van het hoekhuis in de Z. O. hoek 
van de Broerdijk en Berg en Dalse weg (Zie Verslag 1921, 1. 7, pag. 19): 

Fragment T. S. bord Hofh. 4 met merk (m. 1495). 
Enige fragmenten van Drag. 27. 
Bodemfragment van grijs T. N. potje. 
Enige andere fragmenten van fijn aardewerk, o.a. van het zgn. fijn Nijmeegs fabrikaat. 
Kruikhals, vgl Heddernheim V, Taf. IV, 48—50; O. R. L. Wiesbaden Taf. XV. 

Zwartgrijs dekselfragment. 
Randfragment, de vlakke rand iets naar boven gericht, vgl. Brunsting Pl. 7, 52 en 19°. 
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Ik meen nu op grond van archivalische gegevens de Broerdijk als deel van de 
middeleeuwse Landweer te mogen beschouwen. 

KOOLEMANS BEYNENSTRAAT EN NAASTE OMGEVING % 
1924—1925 

Het aan de Daalse weg grenzende, ongeveer N. Z. lopende bovendeel der in 
1903 aangelegde Koolemans Beynenstraat was ter verkrijging ener geleidelijke 
helling in het terrein uitgediept en dus oorspronkelijk een holle weg, aan beide 
zijden waarvan het terrein nog de oude hoogte had behouden. 
De vondsten in de verzameling Kam met R K gemerkt werden ten Westen van 
genoemd straatgedeelte gedaan, vandaar de aanduiding R(ooms) K(erkhof). 
In 1905 werden bij van gemeentewege uitgevoerde werken tal van voorwerpen 
gevonden ter plaatse als op het kaartje (afb. 72) door de heer Weve, 
destijds gemeente-architect, aangegeven. Deze voorwerpen werden — wegens 
plaatsgebrek in de toen tot berging der gemeentelijke collecties ten stadhuize 
gebruikte lokalen — voorlopig voorzien van etiketten waarop K BS (een dergelijke 
aanduiding alsnog op enkele voorwerpen te vinden) en ten kantore van Gemeente- 
werken bewaard. Eerst in 1907 kwamen zij in het Gemeentemuseum, volgens 
de bij genoemde kaart behorende brief van de heer Weve dd. 6.5.1907, via 
de heer Kam. Volgens inlichtingen achteraf van de heer Weve verkregen moet 
van deze voorwerpen toen het een en ander in de verzameling Kam zijn blijven 
hangen. Ziehier voor de Verslagen over 1905, 1907 en 1908; ook in de lijst van 
aanwinsten over 1908 (alwaar op pag. 13, 15 en z1 enige verwarring in de jaar- 
tallen) is vermeld, dat enige voorwerpen op een aangrenzend lager (dus meer 
Zuidelijk?) gelegen veld zouden zijn gevonden. 
In Februari 1924 werd vernomen dat aan de Z.W. zijde van de Daalse weg, 
tussen de latere Gregorius- en Palestrinastraat en aan de aansluitende delen 
van deze laatsten een twintigtal huizen zou worden gebouwd en dat ook het 
nog steeds op het oorspronkelijk niveau, en onbebouwd gebleven terrein ten 
Oosten der Koolemans Beynenstraat zou worden afgegraven. De huizenbouw 
zou geschieden namens de Stichting „Volksbelang” (waarvan een der leden 
onzer commissie toen voorzitter was), de afgraving door de gemeente, die voor- 

eerst slechts de zwarte bovenlaag zou weghalen. De omstandigheden waren dus 
bij uitzondering eens gunstig en de nodige maatregelen werden genomen om 
hiervan te profiteren. 
De huizenbouw leverde echter niets: op geringe diepte steeds weer ongestoord 
natuurlijk zand, zonder enige archaeologische resten. Ook de afgraving gaf 
voorlopig niets. 
Het enige resultaat van deze in Maart en April 1924 trouw bezochte werken 
bleef dus, dat het grafveld door Kam met de letters R K aangeduid, ten Oosten 
door het bovendeel van de Koolemans Beynenstraat begrensd moet zijn geweest. 
Ter verkrijging van de gehele Oostelijke begrenzing ervan schijnt dan de as 
van dit straatgedeelte naar de van ‘t Santstraat te moeten worden doorgetrokken, 
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RK Begraafplae: s 

Afb. 72 
R K: Vondsten in Verz. Kam. 
A. Aan de Oostzijde van de Koolemans Beynenstraat, vlak bij de wegberm, op + 50 M. 

vanuit het snijpunt van de Koolemans Beynenstraat en de van ’t Santstraat, dus reeds in de 

smalle punt, iets meer Noordelijk dan de panden 106 en 108. 

B. Aan de Oostzijde van de Koolemans Beynenstraat, + 40 M. vóór de snijding van deze 

straat met de van ’t Santstraat, op + 20 M. uit de weg. 
C. Aan de van ’t Santstraat, ongeveer 50 M. uit het binnensnijpunt van deze met de 

Koolemans Beynenstraat, dus in de punt tussen beide straten. 



zodat het puntvormige terrein tussen de beide genoemde straten nog tot het 
grafveld zou behoren. Immers werden in deze punt nog enkele vondsten gedaan : 
Op 3.7.1924 zag ik, op de plaats op de kaart door A aangegeven, een zwaar 
brandgat, dat ik onder mijn toezicht deed ontgraven. Het bleek komvormig en 
gevuld met vetzwarte brandgrond, waarin grote stukken houtskool, resten van 
beenderen en enige Romeinse scherven. De bodem ervan was belegd met zwart- 
geblakerde veldkeien. Rondom de grote, diepzwarte plek was het zand door de 
hitte rood verkleurd. 

Op 7-7.1924 bezorgde mij de werkman Visser, van ouds een verwoed schatgraver- 
die mijn belangstelling in dit terrein had opgemerkt en werkloos zijnde daar 
nu steeds rondscharrelde, het van handvatten voorziene, geschilderd bord VII 
110, dat hij met fragmenten van een kruik IV 551 en die van een geschilderd 
bakje, tezamen met beenderresten op de plaats door B aangeduid zou hebben 
gevonden. Ik heb geen bijzondere reden om aan de waarheid van zijn opgave 
te twijfelen. 

Op 25.7.1924 ontving ik een de avond tevoren op de plaats door C aangeduid 
in een „brandgat’'gevonden pot II 287. Door toedoen van de heer Meyn, technisch 
ambtenaar bij Gem. Werken, die de ontgraving had bijgewoond, werd hij met 
nog intacte inhoud ingeleverd : deze bleek uit niets dan beenderresten te bestaan. 
Bij deze pot slechts bodem- en wandscherven van een door brand geschonden 
witte kruik. 
Voorgaande vondst deed de genoemde Visser, die door mijn toedoen verlof 
gekregen had om te mijnen behoeve op het terrein te graven, doch hierbij niets 
dan nu en dan wat scherven gevonden had en dus moedeloos het werk had 
gestaakt, weer moed vatten. 
Op 25.7 bracht hij een groot fragment van een bronzen schepschaal (de steel 
antiek gerepareerd, doch daarna weer afgebroken). De straks genoemde heer 
Meyn, die bij de ontgraving tegenwoordig was geweest verklaarde mij echter, dat 
hij de indruk had gekregen, dat dit stuk vroeger al eens gevonden, maar toen als 
zonder waarde weer weggeworpen was. 
In de loop van de zomer van 1924 bezorgde Visser herhaaldelijk door hem 
hier gevonden scherven. Deze zijn niet apart gehouden, doch bij de in 1924—25 
aan de overzijde van de Koolemans Beynenstraat gevondene gevoegd. 
Intussen zou op 13.6.1924 aan de besproken Oostzijde van de Koolemans Beynen- 
straat een andere merkwaardige vondst zijn gedaan. Toen ik op de avond van 
die dag op het terrein kwam, toonde Visser mij de nog vochtig aanvoelende 
scherven van de (sindsdien door R. M. v. O. te Leiden gerestaureerde en door 
Dr. Bursch in zijn proefschrift gepubliceerde) klokbeker A 48, die op een mij 
aangewezen plaats — nl. daar waar nu ongeveer de uitmonding van de Grego- 
riusstraat is, op ongeveer 10 M. uit de berm der Koolemans Beynenstraat, en op 
een diepte van ongeveer 1 Meter onder het oude maaiveld — in rood verkleurd 
zand, zoals volgens zijn zeggen in deze buurt meer voorkwam, zouden zijn 
gevonden. 
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Voor zover de ingevallen schemering zulks toeliet, constateerde ik de aanwezig: 

heid van dergelijk zand, doch het lukte me niet verder iets bijzonders te be- 
speuren. Dat de bewuste scherven werkelijk uit deze buurt afkomstig zouden 
zijn, meen ik achteraf sterk te moeten betwijfelen. Immers trof ik Visser toen, 
geheel tegen zijn gewoonte, in gezelschap van een andere man die zich in mijn 
presentie op de achtergrond hield. Ik kan het idee niet van me afzetten dat 
deze man de scherven „ergens” had gevonden en ze aan de als scharrelaar in 
oudheden bekende Visser ter verhandeling was komen aanbieden. Wat het rode 
zand betreft kan naar de vondst ter plaatse van 3.7.1924 worden verwezen. 
Mijn in verband met de in het vorige beschreven vondsten geregeld aan de 
Koolemans Beynenstraat en omgeving gebrachte bezoeken, bezorgden mij voor 
en na allerlei voorwerpen aan de overzijde, dus W zijde, van die straat gevonden. 

Op 25.6.1924 kocht ik van de bloemist de Kluys meerdere min of meer gave 
voorwerpen en een groot aantal losse fragmenten, die voor en na op zijn aan de 
Zuid-zijde van de Daalse weg, onmiddellijk ten Oosten van het R. K. kerkhof 
gelegen kwekerij zouden zijn gevonden. Een en ander bevond zich in zijn op 
enige afstand tussen Ruisdaelstraat en Berg en Dalse weg gelegen woonhuis en 
scheen daar reeds lang open en slordig bewaard te zijn. Het is dus niet geheel 
zeker dat alles van de genoemde vindplaats afkomstig is. 
Tot deze aankoop behoren : 
Het fraaie bronzen potje met hengsel en antefixen (gerestaureerd door de kunstsmid Arens). 
De aangezichtsurn II 289. 
De potjes III 319, 320, 321 en 322. 
De kruiken IV 546, 547, 548, 549 en 550. 
De borden VII 107, 108 en 109 (waarbij van fijn Nijmeegs baksel). 
M. Br. van Nero (Coh. 184). 
Van de grote hoeveelheid scherven is veel als overbodig weggedaan. Bewaard bleven : 
Vele kruikhalzen, een- en twee-orig, waarbij vrij vroege varianten, een grofwandige, zwarte 
kruikhals met klaverbladvormige monding. 
Enige kruikbodems. 
Enige fragmenten van granietachtig en dergelijk aardewerk (vgl. Vermeulen, pag. 104 1 en II) 
waarbij fragment van een oorpotje. 
Fragment van enige wrijfschalen met zgn horizontale rand. 
Enige varia, waarbij voet van een wit wierookschaaltjc. 

Op 10.6.1924 aangekocht van meergenoemde Visser het aardewerk II 288, III 323, 
IV 552, X 183 en een M. Br. van Agrippa (Coh. 3), gevonden bij de bouw 

van een bakkerij in de hoek van Daalse weg en Westzijde Koolemans Beynen- 
straat, 
In 1925 van hetzelfde terrein, bij door Visser daar ondernomen gravingen : 
28.1.1g25 II 284, met defecte kruik TV 554 en enige scherven. De beenderresten, 

die zich in de pot hadden bevonden, waren zoals gewoonlijk grotendeels verloren 
gegaan. 
Op 2.2.1925 tezamen gevonden : 
Bordje van fijn Nijmeegs aardewerk (VII 106). 
Twee kleine potjes (IIl 324 en 325). 
Lampje (X 185). 
M. Br. Domitianus cos XV (Coh. 382). 
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Volgens de vinder had het lampje onder het bordje gelegen. Werkelijk is dan 
ook op de onderzijde van het bordje een kring zichtbaar, die correspondeert 
met de omtrek van het lampje. 
Op 3.2.1925 : 
de pot II 282, die gevuld was geweest met wederom niet bewaarde beenderresten. 
Op 11.2.1925: 
groot fragment van een aangezichtsurn (II 286): het ene bewaard gebleven tuitje, 
als voor dergelijke potten typisch, nog niet geheel rudimentair, maar door een 
opening met het inwendige van de pot in verbinding staande. 
Nog andere grafvondsten zijn op hetzelfde terrein toen gedaan. Ik heb deze 
gezien, doch niet kunnen verwerven, tenzij dan een fragment van T. S. bakje 
Drag. 27 met merk V A X T I (m. 1118), dat tot een dier vondsten behoorde 
(bij dezelfde vondst was een firmalampje met onleesbaar merk, bij een andere 
een dergelijk lampje, scherp gevormd met scherp afgedrukt merk EvcArb }. 
Van deze omgeving verder nog, min of meer gerestaureerd, de voorwerpen 
II 283, 285, IV 553, X 184, in 1924—1925 gevonden. 
Voorts diverse scherven, waarbij : 
Bodemfragment van Drag. 30. 
Wandfragment van Drag. 37. 
Meerdere fragmenten van een door brand geschonden potje Déch. 67, Hofh. 21. 
Bodem van bord met merk CINVS me (m. 1360). 
Bodemfragment van bakje, waarschijnlijk Hofh. 6, met fragment van merk JF BAS (m. 1359). 
Fragment van bakje Drag. 33, merk ongelezen (m. 1358). 
Fragment van bodem T. S. bord. 
Enige fragmenten van verbrand goudglimmer-aardewerk. 
Wand-randfragment van geschilderde pot (de breuk wit) met rankenversiering in barbotine. 
Klein randfragment van geschilderd bord (de breuk wit) als O. R‚ L. Wiesbaden 20. 
Fragment van firmalampje. 
Enkele kleine fragmenten grove T, N. 
Enkele kruikhalzen en verdere fragmenten van kruiken of honingpotten. 
Twee fragmenten van wrijfschalen met zgn. horizontale rand. 
Enkele fragmenten van ruwwandige potten, o.a. in materiaal als Vermeulen pag. 104/11. 
Geen baksteenachtig aardewerk. 

Germaans aardewerk 

Een klein randfragment. 

Metaal 

Fragment van bronzen fibula E. IV 198. 
Fragment van bronzen naald. 
Gebroken bronzen speld (de laatste drie, tezamen met de T. S. merken m. 1358 en 1360 
gevonden in 1924 bij aansluiting aan de riolering van een huis neven de Broederschool 
Koolemans Beynenstraat). 

In 1935 en 1936 werden ten Westen van de Koolemans Beynenstraat enige 
straten aangelegd en van riolering voorzien, voorts meerdere huizenblokken 
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gebouwd. Natuurlijk werden bij de hiervoor uitgevoerde gravingen in het hoger 
gelegen, Noordelijk deel van het terrein telkens weer de sporen van de vroegere 
schatgraverij aangetroffen. De graven moeten zich hier zeer dicht bij elkaar en 
op geringe diepte hebben bevonden. Toch bleek hier en daar nog wat over- 
gebleven en kon o.m. door de goede zorgen van C. de Leeuw het volgende 

worden verworven ( 2 ). Op te merken valt, dat hier de voorwerpen dikwijls 
door brand geschonden bleken. 
14.2.1935. Vele kleine fragmenten van sterk verbrande T. S. borden Drag. 18 en 
bakjes Drag. 27. Hierbij twee onderling geheel gelijke merken _IVCVAD op 
bodems van Drag. 27 (m. 1362 en m. 1363, vgl. de merken 1141 en 1301). 
Bij het voorgaande gevonden aanzienlijke fragmenten van vier sterk verbrande 
bordjes van bijzondere vormen, waarschijnlijk fijn Nijmeegs aardewerk. Verder 
een aanzienlijk fragment van een pot van bijzonder profiel in ruwwandig, rossig 
aardewerk, ten dele zwart verbrand. 
16.5.1935. Drie aanzienlijke fragmenten van wierookschaaltjes, waarvan een met 
de bovenrand glad afgerond, een, waarbij deze zijdelings was gegroefd, een met 
de gewone golfrand, dit laatste met rest van een hoog voetje (tezamen gevonden). 
9, 3 1935 II 388 en IV 632. 
2.12 1935 bij aanleg van gas en water III 378 en IV 636 en 637, tezamen met niet 

ingeleverd aarden lampje. 
412 1935 Beethovenstraat: firmalampje met merk SATTONIS (X 222). 

20.12 1935 Beethovenstraat: ruwwandig potje met ongewone uitgietopening (II 399). 
28. 2 1936 Beethovenstraat: III 384, 
19. 5 1936 Beethovenstraat: pot met deksel (II 407). 
25. 5 1936 Mozartstraat : incompleet kruikje (IV 656). 
27. 5 1936 Mozartstraat: II 408, tezamen met onderstuk van een grote kruik IV 654. 
11, 6 1936 Mozartstraat: II 410, III 387, 388 en IV 657. 
28. 5 1936 Mozartstraat (tezamen) : 

II 409 (kurkurn met fragment van deksel in gelijk materiaal) 
III 386, IV 655. 
V 126 (kraagkommetje, mahonieachtig gepolijst, vgl. borden als uit Groes- 

beek VII 120, 124, 125 en 126, ook de kruik IV 605 en fragm. dat volgt). 
VII 145 (fijn baksteenachtig). 
XI 396 (T. S. bakje, Drag. 27 met merk OF PRIMI). 

Voorts op verschillende data de volgende fragmenten : 

Terra Sigillata 
Fragment van bord Drag. 18. 
Bij elkaar behorende scherven van sterk verbrand bord Drag. 18 met rest van merk (m. 1361). 
Fragment van schoteltje Drag. 36. 

Fijn aardewerk 
Fragment van bodem van een bord in fijn Nijmeegs aardewerk, 
Enkele fragmenten van geheel verbrande, dunwandige bordjes in fijn Nijmeegs aardewerk, 
Randfragment van een bord, te vergelijken met de borden uit Groesbeek VII 120, 124, 125 

en 126 en het kraagkommetje V 126 bovenvermeld. 
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Fragmenten van een bruin geschilderde kraagkom, op de breuk grijzig geel met bruinrose kern. 
Enkele fragmenten van het gewone geschilderde aardewerk, de breuk wit, resp. rossig. 
Fragment van een wierookschaaltje met golfrand. 

Kruiken enz. 

Meerdere kruikhalzen en andere fragmenten van kruiken (vele wandfragmenten van kruiken 
weggedaan). 

Ruwwandig aardewerk 
Fragmenten van enige potten als O. R. L. Wiesbaden 27 e.d. (vgl. Vermeulen type 92). 
Een randfragment avg. in T. N. achtig aardewerk. 
Vele fragmenten van een grijze pot, vgl. Vermeulen type 97, materiaal ibidem, pag. 104 I. 
Randfragment van een pot, het profiel herinnerend aan de kurkurnen Halt. 91, echter 
ander fabrikaat: de breuk grijzig geel. Vgl. Vermeulen type 104, 
Enkele fragmenten, waarvan één (nl. de bodem van een pot) in baksteenachtig aardewerk. 

Varia 

Fragment van een zgn. traanflesje, door brand geschonden. 

Alsnog onder signatuur - 
3.6.1936. Enige scherven van huizenbouw aan de Mozartstraat, waaruit VI 67. 
Ook nu, en later, bleek het terrein vroeger geheel doorgraven door de schat- 
gravers, die aan Kam de collectie R K leverden. 
Het schijnt, dat in het grafveld R K het ruwwandige baksteenachtige aardewerk 
slechts sporadisch voorkomt. Wel vindt men er het zgn. fijn Nijm. aardewerk. 
Gevonden werden meestal slechts wat achtergebleven stukken en brokken. 

11. 6 1936 Scherven av. uit Mozartstraat, waaruit samengesteld II 410, II 387, 388 
en IV 657, 

29, 9 1936 Scherven av. uit Mozartstraat, waaruit IV 664. 
2.10 1936 Uit Mozartstraat fragmenten van T. S. bakje Drag. 35 (XI 397). 

17.10 1936 Eveneens uit Mozartstraat cen munt: M. Br. van Domitianus. 
12. 1 1937 Uit Chopinstraat munt: M. Br, waarschijnlijk van ‘Titus. 
13. 1 1937 Fragmenten met verse breuken, tezamen gevonden in de zwarte bovengrond, 

bij het aanleggen van gasleiding ten behoeve van het Sportfondsenbad, dicht 
bij R. K. kerkhof, waaruit III 390 en IV 686. 

1937 Afkomstig van bouwwerk in de Bachstraat: twee vrij grove wierookschaaltjes 
(III 391—392) en klein randfragment van een derde, benevens enkele wand- 
fragmenten van een gewone kruik. 

11. 3 1937 Afkomstig van bouwwerk aan de Mozartstraat : schoteltje en bakje in zgn. fijn 
Nijmeegs aardewerk (VII 146, III 393, het bakje van vorm als T. S. Drag. 27) 
en een klein potje in een soort baksteenachtig aardewerk III 394). 

7. 6 1937 Van bouwwerk in de Brahmsstraat: een klein, beschadigd potje II 419. 

Ie) NS) De) 

MOZARTSTRAAT, AUGUSTUS 1937 (kist 71) 37 

Terra Sigillata 

Enkele fragmenten van Drag. 18 en Drag. 27, waarvan enige verbrand. 
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Belgische waar 
Vele fragmenten van een T, N. potje van fabrikaat als Hofheim 118, Brunsting Pl. 6,5, doch zon- 
der barbotineversiering. 
Vele fragmenten van een T. N. potje van fabrikaat ongeveer als het voorgaande. 
In plaats van de barbotineversiering hier verticaal ingesneden lijnen. De bodem geheel vlak, de 
bovenrand onverdikt naar buiten omgebogen; vgl. Koenen X 22. 

Ander fijn aardewerk 
Fragmenten van een bekertje in het zgn. fijn Nijmeegs aardewerk, vgl. Brunsting, Pl. 5.11. 
Klein fragment vermoedelijk van aardewerk als vg., van de rand naar beneden gebogen kraagrand 
van een schaaltje als Brunsting Pl. 5.4 (pag. 135). 
Fragmenten van enige witte, grijsbruin en bruinrood geverfde potjes. Het grootste was, naar het 
schijnt, een gezichtsurntje. 

Kruiken enz. 

Een hals van een tweeorige kruik. 
9 halzen van éénorige kruiken in typen Hofheim - Wiesbaden (O. R. L.) 
Randfragmenten van twee wrijfschalen met zgn. horizontale rand. 
Fragment van een wrijfschaal in vrij grove, rossige aarde met onverdikte, rond naar beneden 
gebogen, wijde kraagrand. 

Ruwwandig aardewerk 
Fragmenten van enige potten in divers materiaal, met randprofielen Hofheim - Wiesbaden, 
vgl. O. R. L. Wiesbaden Pl. XV. 
Fragment van een deksel in zwartgrijs aardewerk. 
Klein randfragment met driehoekig profiel, waaronder een insnoering, in rossig aardewerk, 
vermoedelijk echter niet het zgn. baksteenachtige. 

VERLENGING DER REMBRANDTSTRAAT NAAR HET OOSTEN ® 
IN 1935 EN BOUW HUIZEN ALDAAR IN 1935—1936 

In de zomer van 1935 werd de oude, hoog gelegen villa Ruimzicht aan de Zuidzijde 
van de Berg en Dalse weg, tegenover de uitmonding van de Huygensweg, wegens 
onverkoopbaarheid van dergelijke grote panden geheel afgebroken, en het terrein, 
inbegrepen het grote bijbehorende park, tot bouwterrein gedegradeerd. De Rem- 
brandtstraat werd door genoemd park heen verlengd tot aan de Dommer van 
Poldersveldtweg. Bij de hiertoe nodige afgraving, het leggen ener riolering en later 
(begin 1936) bij de bouw van enige huizenblokken aan de nieuwe weg, werden zeer 
veel Romeinse cultuurresten, vooral aardewerkfragmenten, gevonden, die meest tot 
de tijd der nabijgelegen Romeinse legerplaats schijnen te behoren. 
Tets, wat op een vroegere aanleg ter plaatse wees, werd ook bij herhaald persoonlijk 
bezoek aan het terrein niet waargenomen : vermoedelijk slechts afvalgaten, deze 
echter met naar het scheen alleen Romeinse inhoud. 
8 Januari 1936, bij graving voor de bouw van huizen aan de Zuidzijde van het 
nieuwe weggedeelte, vond men een gat, waarin opvallend veel T. S. scherven 
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(gemerkt en zeer veel versierd), waaruit een en ander kon worden gereconstrueerd : 
XI 388, 389, 390 en 392. 
18 Januari 1936, bij elkaar behorende scherven van een pot in eigenaardig materiaal 
(voorlopig in kistje met Germaanse scherven). 
Einde Juni 1936, achtereenvolgens enige partijtjes fragmenten, afkomstig van bouw 
van huizen ter plaatse. Bij het ingeleverde waren telkens kleine fragmenten van 
vrij recent aardewerk. 

Terra Sigillata, versierd 
Groot fragment van Drag. 29 met bodemmerk ‚JF IVCVN (XI 392). 
Grotendeels complete kom Drag. 37 
Halve kom Drag. 37 | (XI 388, 389 en 390). 
Groot fraginent van kom Drag. 37 
Losse fragmenten van enkele kommen Drag. 29. 
Losse fragmenten van vrij vele kommen Drag. 37. 
Fragment van een beker Drag. 30. 
Fragment van T, S. urntje Hofh. 21, Déch 67. 
Over het algemeen laat La Graufesenque, echter één bodemfragment van versierde kom in 
oranje T. S. 

Terra Sigillata, onversierd 
Fragmenten van één bord Hofh. 4. 
Van vele borden Drag. 18, 
Van meerdere bakjes Drag. 27. 
Van enkele bakjes Drag, 33. 

Gemerkte stukken 
Fragment bord Drag. 18 FFAGER (m. 1335). 

(N4-240] 
Bodem bord Drag. 18 Ed merk tweemaal afgedrukt ! (m. 1336). 

Fragment Drag. 27 OFCALVI (m. 1243). 
Bodem bakje Drag. 27 OF CRES (m. 1340). 

Fragment bodem Drag. 27 MAR # AFE (m. 1345). 
Fragment bakje Drag. 27, merk zeer onduidelijk (m, 1342). 
Bodem bakje Drag. 272C-IVs, vel. CIVRASI , CIL.XIII 10010, 1080 (m. 1344). 

Fragment van bodem bord met fragment van merk (m. 1339). 
Fragment van bakje met fragment van merk (m. 1341), 

Fijn aardewerk 

Vele, meest kleine, fragmenten van het zgn. fijne Nijmeegse aardewerk: van schalen, borden, 
bakjes, bekers, enz. ; verder wandfragment van brede cylindervormige fles, groot deel van een 
rand met barbotineopleg, ongeveer als bij T. S. wrijfschalen type Curle - Newstead 11, Oswald 
& Pryce Pl. LXXI. 
Fragmenten van gemarmerd aardewerk als O .R. L. Wiesbaden XIJI. 20 en Koenen XI. 6—9, 
waarbij een grotendeels compleet bordje. 
Zeer fraaie fragmenten van goudglimmer aardewerk. 
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Vele fragmenten van gewoon geverfd of gevernisd aardewerk als O. R. L. Wiesbaden Taf. XIII 
1 en 12; verder van dito bekers met schubversiering. Hierbij veel aan elkaar passende fragmenten, 
enkele malen is de gehele opbouw aanwezig. 
Enkele fragmenten van dergelijk geverfd aardewerk met rankenversiering in barbotine. 

Kruiken enz. 

Ongewoon kruikje, echter zonder de monding (IV 649), vgl. Haltern 49A (Abb. 25) ? 
Vele kruikhalzen en verdere kruikfragmenten, de wandfragmenten grotendeels weggedaan. 
Losse fragmenten van meerdere grote amforen en voorraadspotten, het niet-karakteristieke meest 
weggedaan. 
Oor van voorraadsamfora met merk, vgl. C. IL. L. XIII 192. 

Fragmenten van wrijfschalen. 

Ruwwandig aardewerk 
Zéér vele fragmenten van het zgn. baksteenachtig aardewerk. Hiervan gerestaureerd de 
kom V 125. 
Betrekkelijk weinig zwart en zwartgrijs aardewerk, hierbij nog al wat dekselknoppen. Verder frag- 
menten van het T. N. achtig aardewerk als indertijd bij het Maasplein gevonden, zie OMROL 
N. R. VIII, 1927, pag. 90—92, hierbij zeer vele fragmenten van een grote pot in de trant van 
O. R. L. Wisbaden Taf. XIII 27, waarvan diameter buitenrand ongeveer 38 c.M., en aanzienlijk 
fragment van een um. 

Varia 

Grotendeels compleet T. N. urntje met opgespoten versiering, vgl. Hofh. 118. 
Fragmenten van dergelijke urntjes. 
Fragmenten van een kurkurn, 
Fragmenten van een wierookschaaltje. 
Fragmenten van een aarden zeef. 
Fragmenten van aangezichtsurnen. 
Fragmenten van glas, 
Fragmenten van een metalen spiegel. 
Bronzen nagel met glazen kop. 

Germaans aardewerk 
Enkele scherven en gereconstrueerde pot (A 118). 

VERLENGDE REMBRANDTSTRAAT, BOUW VAN HUIZEN AAN 
ZUIDZIJDE. ONTVANGEN 2 EN 3 APRIL 1936 

Terra Sigillata 

Gerestaureerde, nagenoeg complete grote kom Drag. 37 (XI 395). 
Aanzienlijk fragment van een kleine kom Drag. 37. 
Klein wandfragment van een kom Drag. 29. 
Nagenoeg compleet bord Drag. 18, merk PERECRIV (m. 1334) C. IL. L. XIII. 10010. 15241 
op onderkant een graffiet. 
Fragment van bodem bord, merk OFPASSE (m. 1337). 
Enige fragmenten van dergelijke borden. 
Fragment van een bakje Drag. 27, merk SILVINVS (m. 1335). 
Enkele fragmenten van dergelijke bakjes. 
Fragment van een bakje Drag. 35. 



Fijn aardewerk 
Drie bijzonder fraaie fragmenten van het zgn. fijne Nijmeegse aardewerk. 
Enige kleincre fragmenten van diverse T. N., o.a, een half dekseltje. 
Meerdere fragmenten van geverfde bekers e‚ d. 

Kruiken enz. 

Vele kruikhalzen, één- en twee-orig. 
Vele fragmenten van onderstukken van kruiken. 
Vele kruikwandfragmenten (deze grotendeels weggedaan). 
Vele fragmenten van twee zware voorraadsamforen, waarvan een rood, een bruin. 
Van de eerste de zware punt bewaard, van de tweede de hals met oor gemerkt PQ:HEEE 
C. 1. L. XIII. 10002, 412; C. I. L, XV. 3106. 
Oorfragment van een grote voorraadsamfora met fragment van merk Q […. 
Twee kleine wandfragmenten van grote kruiken of voorraadsamforen met resten van graffieten 
Fragmenten van enige wrijfschalen met zgn. horizontale rand. 
Wandfragment van een grote voorraadspot, vgl. Halt. 65 en 97 e. d. 

Ruwwandig aardewerk 
Tamelijk weinig baksteenachtig aardewerk, 
Vrij veel zwartgrijs aardewerk, waarbij twee kruikhalzen met klaverbladmonding. Vermoedelijk 
hierbij weer een en ander van het fabrikaat OMROL NR. VIII (1927) pag. 90—02. 
Randfragmenten van een aangezichtsurn. 

Varia 

Enige fragmenten van vorstpannen (deze weggedaan). 

Einde Juni 1936 

Terra Sigillata 
Slechts onbeduidende fragmenten, waarbij enkele zeer kleine stukjes van Drag, 29 en 30, fragment 

van één bakje Hofh. 6 en van één bord Hoth. 4, enkele kleine fragmenten van Drag. 18, 27 en 33. 

Fijn aardewerk 

Vrij veel fragmenten van het fijne „Nijmeegse” aardewerk, waarbij een fraaie, korte en brede 
hals met geknikt, bandvormig zesledig oor (een los fragment van dit oor bijliggend), waarschijn- 
lijk van glasnabootsende fles. 
Meerdere kleine fragmenten van gewoon geschilderd wit aardewerk, waarbij met schubversiering, 
raet ranken versiering in barbotine en met kleikruimels. 
Gemarmerde kraagkom V 129 (zie O. R‚ L. Wiesbaden, pag. 11l—112 en 'Taf. XIII. 20) 
gerestaureerd. 
Zeer klein fragment van een aarden zeef. 
Fragmentjes van T. N. potjes met opgelegde versiering als Hofh. 118. 
Enkele vrij grote T. N-achtige fragmenten, waarbij misschien ook van het zwarte, Nijmeegse 
aardewerk als beschreven OMROL N. R. VIII pag. 90—092, 

Kruiken enz. 
Lichtbruine, vroege kruikhals met los bijliggend oor, vgl. Halt. 45, Breuer VIII 6. 
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Enige kruikhalzen, één- en twee-orig, en verder fragmenten van kruiken (de vele wandfragmenten 
van kruiken meest weggedaan). 
Wandfragment van een kruikje met rest van een graffiet. 
Wit, kegelvormig onderstuk van de holle punt van een voorraadsamfora met antieke doorboring 
(dus gevormd tot een soort trechter ?). 
Wratvormige, gevulde punt van een voorraadsamfora. 

Ruwwandig aardewerk 

Veel fragmenten van baksteenachtig aardewerk, hieruit gereconstrueerd een vrij grote, diepe kom 
V 127 en een laag kommetje V 128. Verder hierbij een wijde hals van grote, twee-orige kruik, vgl. 
O.R. L. Wiesbaden Taf. XV 61 (vele eenvoudige wandfragmenten van dit aardewerk weggedaan). 
Weinig grijze en zwarte fragmenten, waarbij een half deksel en nog enige deksel-fragmenten, 
verder van kommen als O, R‚ L. Wiesbaden 27 en van een bord O. R. L. Wiesbaden 25. 
Fragmenten van enige wrijfschalen met zgn. horizontale rand van divers maaksel. 
Rand- en wandfragmenten van een kurkurn. 

Varia 

Enkele kleine fragmenten van dakpannen (deze weggedaan). 
Aanzienlijk, compleet fragment van een grote, zware, zwarte deksel met viermaal doorboorde 
knop (V_ 152). 

Metaal en Glas 

Fragment van een fibula. 
Enige dunne bronzen belegstukjes met stift. 
Enkele stukjes glas. 

Tot October 1936 eigenlijk slechts op één plaats schervenkuilen gevonden, nl. 
aan Zuidzijde, in de buurt van het huis No. zo. 
November en December 1936 nog enige kleine partijtjes scherven, afkomstig van 
huizenbouw op het naar het Westen nevenliggend terrein, deze merendeels van 
ruwwandig baksteenachtig aardewerk. 

Verder enkele fragmenten 'T. S.: van een bord Hofh. 4; een bord Drag. 18 en een bakje Drag. 27. 
Fragmenten van een schaaltje in fijn Nijmeegs aardewerk. 
Diverse fragmenten van kruiken, waarvan het minder karakteristieke weggedaan. 
Klein glasfragment. 

Bij verder bouwwerk : (kist 2 

8. 2 1937 Fragment T.S. bord Drag. 18 met merk (m. 1394). 
Enige kruikfragmenten. 
Fragmenten van grote tweeorige kruiken en voorraadsamforen, hierbij een 
halsfragment, waarop aanzienlijke resten van een uitvoerig meerregelig graffiet, 
waarvan alsnog leesbaar POMIINTINS (IV 689). Zie voor deze tribusnaam 
Keune in Trierer Zeitschrift XI (1936) pag. 167. 
Enige fragmenten van ruwwandig baksteenachtig aardewerk. 
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19. 2 1937 Fragment van T. S. bakje Drag. 27 met merk (m. 1395). 

Panfragment met merk 10e legioen en 

26. 2 1937 Afkomstig van afgraving van het terrein aan de Noordzijde der verlengde 
Rembrandtstraat, tegenover huis No. 60. 

Terra Sigillata 
Een voet van Drag. 30. 
Twee onbeduidende fragmenten van Drag. 37 (deze met de andere scherven in kist 29). 
Fragmenten van enkele borden, waarop de merken m. 1401 en m. 1402. 
Twee fragmenten van Drag. 27, op één waarvan het merk m. 1403, 

Ander fijn aardewerk 
Enige fragmenten van fijn Nijmeegs aardewerk. 
Enige fragmenten van geverfde (eventueel geverniste) bekers, vgl. Hofh, 25; e. d. met kleikrui- 
mels bedekt of met barbotineversiering. 
Een raadselachtig fragment met resten van een drukke, grof uitgevoerde versiering, vrij zacht 
baksel. 
Halzen en verdere fragmenten van grote en kleine kruiken, o.a. hals in wit geverfd rossig baksel. 
Fragmenten van grote voorraadsamforen (hiervan het overbodige weggedaan). 
Veel ruwwandig baksteenachtig aardewerk waarbij veel wrijfschaalfragmenten. 
Enkele randfragmenten van wrijfschalen in ander baksel. 
Vrij veel fragmenten in grijs en zwart ruwwandig, of grof T, N.achtig baksel, waarbij meerdere 
randen van kommen als O. R. L. Wiesbaden Taf. XIII 10 en 27, verder dekselfragmenten en enige 
randfragmenten van potjes met naar binnen gebogen rand, als de kurkurnen Halt. 91. Hierbij 
waarschijnlijk wel een en ander van het Nijmeegse fabrikaat OMROL N, R, VIII (1927) 
ag. 90—92. 
Renap van twee grote kommen van vorm als O. R‚ L. Wiesbaden Taf. XIII 10 en 27, 
echter in grof, grijswit aardewerk met sterk korrelig oppervlak en lichtblauwgrijze kern, waarin 
tal van kwartskorrels en rossige steentjes. 

Fragmenten als deze komen hier meer voor, oa. bij ee . Het baksel te vergelijken met 

Hofheim pag. 311? 

BĲ BOUW VAN HUIZEN AAN VERLENGDE REMBRANDTSTRAAT 
(VOORMALIGE TUIN VAN VILLA RUIMZICHT) (kist 59) Ee 

MAART EN JULI 1938 

Terra Sigillata, versierd 
Meerdere fragmenten van een kom Drag. 37. 

Terra Sigillata, onversierd 
Groot fragment van een schotel Drag. 18, Hofh. 2B met merkOf:SACAN: (vgl. C.LL. XIII 
10010, 1804) (m. 1465). 
Bodemfragment van bord met merk (m. 1464). 
Fragment van bord Hofh. 4. 
Fragment van schotel Drag. 18, Hofh. 2B. 

Wandfragment van eigenaardig fabrikaat: bruin-oranje met zandkleurige breuk. 
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Fijn Nijmeegs aardewerk 
Diverse fragmenten, waarbij fraaie fragmenten van borden, vgl. Brunsting 

Pl. 5 typen len 2; en van een bakje met wijd uitgebogen wand, vgl. ibidem 

type 3, voetje als van een dikwandig T. S. bakje Drag. 27. 

Geschilderd aardewerk 

Enige fragmenten van rossige tot groengrijs geschilderd wit aardewerk, ten dele 

met kleikruimelbestrooiing, waarbij enige onderstukken van potjes. 
Fragment van bord, 
Fragment van kruikhals met Co -monding. 

Kruiken enz. 
Halsfragment van twee-orige kruik, vgl. Hofh. 59 e‚ d. 
Enige halzen, oren en andere fragmenten van gewone kruiken. 

Enkele fragmenten van grote, zware voorraadskruiken en amforen, waarbij bodemfragment met 

wratvormige, van binnen met een prop klei gevulde punt als Halt. 71, Hofh. 76 (enige niet 

voldoende karakteristieke fragmenten van kruiken e. d. weggedaan). 

Randfragmenten van drie wrijfschalen met zgn. horizontale rand. 

Ruwwandig aardewerk 
Meerdere fragmenten van baksteenachtig en dergelijk aardewerk, waarbij klein fragment van een 

kruikhals met € -monding en fragment van een open lampje, vgl. Evelein, pag. 48, type III. 

Enkele fragmenten in zwartgrijs aardewerk, waarbij kruikhals met Co -monding en randfragment 

van een bord met gegroefde horizontale rand, vgl. O. R. L. Wiesbaden Taf. XIII Zo: 

Klein grijsgelig buikfragment van een zware voorraadspot met resten van cen opgelegde, horizon- 

tale, beiderzijds gekartelde band. 

Op hetzelfde terrein, in het meest Westelijk deel ervan, tezamen gevonden (kist 106): 

29. 6 1938 De grotendeels complete fragmenten van een fijne, lichtbruine, vroege (Xan- 

tene?) kruik met eivormige buik, sterk ingesnoerde hals, en wijduitstaande 

monding. Op het vierledige oor, en terzijde van de aanzet hiervan, lage, cylinder- 

vormige knoppen (vgl. Gem. Verzameling IV 368 en de grovere hals uit Mes- 

dagstraat in kist 156). 
Tezamen met vele bij elkander behorende fragmenten van een kurkurn. 

In 1940 alsnog ontvangen een van de boven besproken werkzaamheden afkomstig 

Germaans potje A. A. 146, geschonken door de heer Spoeltman, technisch ambte- 

naar bij Gemeentewerken. 

VROEGERE. VONDSTEN (1921) AAN HEYDENRIJCKSTRAAT BĲ 

REMBRANDTSTRAAT À 

Zie verslag 1921. I 10. 
Zeer klein wandfragment versierde T. S. (Drag. 37 ?) 

Fragmenten van drie T, S. borden Drag, 18, met merken OFCELADI en CIN/// 

(m. 1385, 1386). 
Fragmenten van cen ex. Drag 27. 
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Bodem van een dunwandig potje, bleek baksteenkleurig, op de aanzet van de wand sporen ener 
versiering in relief (vgl, T. S. Hofh. 21) 
Meerdere kruikhalzen, kruikbodems en oren. 

Fragmenten van witte wrijfschalen met zgn. horizontale rand. 
Knop van deksel in grove T. N. 
Diverse fragmenten van ruwwandig baksteenachtig aardewerk, waarbij hals van een kruik met Co 
vormige monding. 
Enkele andere ruwwandige fragmenten, waarbij die van een zwarte kruik met Co -vormige 
monding, randfragment van een pot van kurkurnvorm met „Anfassstolle” vgl. Hofh. 92. 
Een randfragment grof ruwwandig Germaans. 
Zie verder in verslag 1921. 
Twee panfragmenten met merken 10e legioen. 
Bronzen lamp E IX 5a. 
Lanspunt E XIV 12a. 

BATAVIERENWEG C.A. (kist 16) 32 
1 

Aan de Oostzijde der Beatrixstraat lag tussen Batavierenweg en Barbarossastraat 
de villa Hundisburg rondom in een grote tuin. Na de dood van de heer A. B. A. 
Quack onderging dit huis het lot van zoveel andere kostbare percelen, en werd het 
zelf tenslotte een hotelcafé, de tuin bouwterrein, waarop geleidelijk een aantal 
huizen verrezen. 
Uit in het Museumarchief aanwezige correspondentie blijkt dat de Museum- 
commissie aan B. en W. van Nijmegen 12101897 berichtte dat de heer 
S. Rijnbende, toenmaals eigenaar der villa, een door hem aangekocht terrein, 
groot ongeveer 1000 M? (toen nog bouwland, later de tuin aan de Oostzijde van 
het huis), beschikbaar stelde om op kosten der gemeente, ten bate van het Gem. 
Museum, naar oudheden te graven ; dat zij meende dat dit aanbod dankbaär moest 
worden aanvaard, en dus verzocht aan de Gemeenteraad voor te stellen cen crediet 
van f 4oo,— daarvoor toe te staan. 

B. en W, antwoordden daarop echter 13.11.1897, dat zij niet bereid waren cen 
dergelijk voorstel te doen. 
Achteraf schijnt nu gebleken, dat de bedoelde graving geen resultaat van betekenis 
zou hebben opgeleverd. 
Immers bleek reeds in October 1932 bij de voorbereiding van de bouw der eerste, 
tussen Pater Brugmanstraat en Hugo de Grootstraat aan Noordzijde der Barbaros- 
sastraat gelegen huizen aldaar, dat de grond ter plaatse sterk was opgehoogd of 
bijgevuld, vermoedelijk in verband met de buitenwerken der vroegere vesting. De 
bovenlaag van zwarte grond was door een horizontale bruine strook scherp van de 
dieper gelegen zwarte grond gescheiden. t). 

1). Vgl. voor de terreinsgesteldheid de mededelingen hierachter betreffende de vondsten van 
1936 in het aangrenzende deel van de Batavierenweg en dat een paar Meter lager lag 
dan het terrein Hundisburg, zoals nog bij het oude huis, thans hotel café, is te zien. 
(Verwoest 1944). 

Daar 2 uitsluitend voorwerpen uit de tijd der legerplaats leverde, schijnen dus de zéér 
vroege en de zéér late fragmenten uit de opgebrachte grond te komen. 



Aanvankelijk kwam dan ook een eigenaardige collectie fragmenten voor de dag : 

ENERZIJDS: 

Terra Sigillata 
Enige fragmenten van Drag. 29 en 30. 
Van een bakje Drag 24, Hofh. 6. 
Bodemfragment van bord met typisch vroege standring. 

Belgische waar 
Randfragment van licht grijs bord. 
Wandfragment met een versiering als Halt. 5 type S5, Abb. 43, Hofheim type 125, pag. 354 
Verder fragment van vierledig kruikoor in wit geverfd rood baksel. 

ANDERZIJDS echter : 

Terra Sigillata 
Randfragment met de platte randribbel van Alzei type 1. 
Afgeschilferd wandfragment van Alzei 1, met geringe resten van cen raadjesversiering als 
Unverzagt, Materialien III No. 141—146. 
Voetfragment van een bekertje in late „Firnissware”. 
Randfragment, hartvormig profiel, van een zeer grove pot in Eifelaardewerk, als te Alzei en 
op ons Valkhof. 

VOORTS : 

T. S. fragmenten van Drag. 37. 
Fragmenten van T. N. met barbotine, Hofh. 118. 
Panfragment met fragment van een stempel van het 10e legioen, 

Verdere vondsten bij deze bouw waren : 

Sterk besleten Consulaire Quinarius van de Gens CLOVLIA (Bab, 2). 
M. Br. Augustus (altaar van Lyon) twee exempl. 
M. Br. Vespasianus. 
M. Br. Trajanus. 

Vier panmerken van 10e legioen Er 5 der 5 Ee en hi 

Beschadigd aarden lampje (X 189). 
Bronzen vingerhoed (Romeins?) vgl. Kat. Niessen, Taf. CXXII, 3966, en het exemplaar 

afkomstig van afgraving Fort Krayenhoff. 
Zie verder het aardewerk II 330, IV 563, V 100 en VI 58. 
In 1933 werden de in het voorgaande bedoelde huizen aangesloten aan de riolering. Hierbij uit 
een gat, ongeveer 3% M. diep, vele fragmenten, waarbij V 102 en VII 118. 

In het algemeen bij voornoemd bouwwerk : 

Fragmenten van Drag. 29, 30, 37; Knorr 78 — Vermeulen 15; Alzei 1 (2 fragmenten). 
Fragmenten van Drag. 24, 27, 33; Hofh. 12, waarbij op Drag. 27 twee ongelezen merken 

m. 1291, 1292. 
Vrij veel fijn Nijmeegs aardewerk. 
Fragment van bodem van een lampje. 
Veel ruwwandig baksteenachtig aardewerk. 



Veel zwarte randfragmenten van kommen en schotels als O. R. L. Wiesbaden Taf. XII 25 en 27. 
Meerdere Germaanse scherven. 
Fragment van Romeins vensterglas. 
In 1936, bij een uitbreiding van het oude huis, twee Romeinse munten. 
M. Br. Augustus Coh. 272, geslagen onder T:berius. Barbaarse naslag, nagestempeld met TI B. 

M. Br. Claudius 1 Coh. 87. 

TUIN VAN VOORMALIGE VILLA HUNDISBURG (kist 54, 55) ES 

Bouw van het huizenblok in de Oosthoek van Beatrixstraat en _Barbarossastraat. 

Hierbij werd geconstateerd een zeer dikke laag van later opgebrachte grond. 

De graving ging niet diep genoeg, daar, naar mij werd gezegd, deze huizen gefun- 

deerd zouden worden op een betonplaat. Hiervan dus slechts verkregen een T. S 

merk: OFBASSI (m. 1389). 
Enkele maanden later werden deze huizen aangesloten aan de riolering. 

Hierbij werd in de Barbarossastraat een groot afvalgat gevonden op ongeveer 3 M. 

beneden het wegoppervlak, waaruit een grote massa fragmenten, waarbij T. S. 

(m. 1417 en m. 1418). 
Fragmenten van een T, N. bord met takmerk (M 4). 
Gave kop van een statuettelamp X 228 (vgl. Loescheke, Lampen aus Vindonissa, pag. 341 vlag). 

Gave, fraai gepatineerde draadfibula. 
Fragment van draadfibula. 
Zeer fraaie vleugelfibula. 
Ook hier weer veel ruwwandig baksteenachtig aardewerk. 
(Zeer veel minder karakteristieke fragmenten van gewone kruiken, voorraadsamforen, ruwwandig 

zwartgrijs en baksteenachtig aardewerk weggedaan). 

BOUW DER HUIZEN AAN DE OOSTZIJDE VAN HET OUDE HUIS 
AAN DE BATAVIERENWEG 8.11.1937. 

Wederom opgebrachte grond geconstateerd. (kist 154) L 

Vondsten : 

T. S. wandfragment van een kom Drag. 29; Hofh. 17A (de zgn, „edle Form” van Oxé). 

Randfragment van een gewone Drag. 29. 
Knop van een grote deksel in grove, grijszwarte T. N. 
Randfragmenten van grote voorraadspotten, vgl.Haltern 65 en 97, (deze randen 

breed resp. 7 en 10 c.M.). 

Kruiken enz. 

Twee halzen van type Hofh. 50 e.d, 
Een hals van type Hofh. 52, vgl. aldaar Abb. 63.4. 
Voetfragment van een grote kruik. 

Hals van een grote voorraadskruik. 
Halsfragment van een grote kruik, vgl. Hofh. Abb. 68.6. 
Hals van een grote twee-orige kruik, vgl. Arentsburg, Afb. 97, 359. 
Wrijfschaalrand Halt. 59 met uitgiet. 
Randfragment van wrijfschaal met zgn. horizontale rand. 

186 



Randfragment met uitgiet van een late wrijfschaal met zgn. horizontale rand, in fabrikaat als 

op Valkhof (OMROL N. R. II (1921) pag. XXIV) vgl. 'Niederbieber, type 86. 

Ruwwandig aardewerk 
Randfragmentje, vgl. Vermeulen, type 97—98. 

BATAVIERENWEG APRIL—MEI 1936 ee 

Einde April en begin Mei 1936 werd de Batavierenweg van een nieuw wegdek 

voorzien. In het Oostelijk deel hiervan, van iets voorbij de Beatrixstraat tot aan de 

haakse bocht naar Sterreschansweg en Barbarossastraat (Vrouwendaal), bleek bij 

het opruimen van het oude wegdek, dat onmiddellijk hieronder het natuurlijke 
zand bloot kwam en zich hierin achtereenvolgens meerdere afvalkuilen aftekenden. 

De inhoud dezer gaten werd door toedoen van de Leeuw zorgvuldig verzameld. 

Meerdere voorwerpen konden uit het schervenmateriaal gereconstrueerd worden. 

Alles bleek tot de tijd der legerplaats te behoren. 
Meer Westelijk werd niets gevonden. 

Terra Sigillata 
Enkele fragmenten van Drag. 29. 
Enkele fragmenten van Drag. 37. 
Een fragment van Drag. 30. 
Fragment bodem en fragment wand van urntjes Hofheim 21; Déch 67. 
Fragmenten van twee borden Hofheim 4. 
Fragmenten van vrij vele borden Drag. 18. 
Fragmenten van vrij veel bakjes Drag. 27. 
Enkele fragmenten van bakjes Drag. 33. 
Fragmenten van twee bodems en fragment wand van bakjes Hofh. 6. 
Enkele fragmenten van schoteltjes Drag. 36. 

Gemerkte stukken 
Fragment bord Drag. 18 met OFCALVI (m. 1348) 
Fragment bakje Drag. 27 met _ OF PAR (m. 1347) 
Fragment bakje Drag. 27 met OFLAB (m. 1353) 
Fragment bakje Drag. 27 met OF RVFIN _(m. 1352) 

Fragment bakje Drag. 27 met OF:FELI (m. 1350) 
Fragment bakje Drag. 27 met PATR vgl. Hofh. XXII, 288) (m. 1349) 
Klein bodemfragment met MSÒ... (m. 1346) 
Fragment bodem bakje Hofh. 8 met _TABVSFE (m. 1365) vgl. C. 1. L. XIII. 
10010 879 en 16. 
Fragmenten van 3 bakjes, Drag. 27, met onduidelijke fragmenten van merken 
(m. 1351, m. 1354, m. 1355). 
Fragment van bodem bord Drag, 18 met fragment graffiet (m. 1357). 

Fijn aardewerk 
Veel fragmenten van het zgn. fijne Nijmeegse aardewerk (borden, bekertjes, bakje, fragment 

van ribbelkom enz). 
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Gereconstrueerd een zeer hoge, tumblervormige beker met vier horizontale, door gleuven 
gescheiden banden met raadjesversiering (III 389). 
Enkele kleine wandfragmenten van goudglimmer aardewerk. 
Gemarmerd bakje in de trant van O. R. L. Wiesbaden Taf. XIII 20 en Koenen XI 6—9 (III 
385). Dit bakje is blijkbaar geheel ongebruikt weggeworpen, daar het, door een bij het bakken 
ontstane scheur in de bodem, onbruikbaar was, 

Vele fragmenten van gewoon geverfd aardewerk, de breuk bijna steeds wit. (Hierop schubversie- 
ring, rankenversiering in barbotine, kleikruimels). 
Fragmenten van twee bakjes Hofheim 22, 
Enkele fragmenten in T‚ N., speciaal van T. N-potjes met opgelegde versiering als Hofheim 118. 

Kruiken enz. 
Fragment van kruikmonding, vgl. Hofh. 52. 
Vele hals- en bodemfragmenten van gewone kruiken. 
Zéér vele wandfragmenten van gewone kruiken (deze merendeels weggedaan). 
Fragmenten van enige grote voorraadsamforen en grote kruiken. 
(Hieruit gerestaureerd een kruik als Novaesium XXVII 32 (IV 652) en grote puntamfora 

(IV 653), bij beide ontbreekt echter de monding). De overige fragmenten meest weggedaan. 
Fragmenten van een witte honingpot. 
Fragmenten van wrijfschalen met zgn. horizontale rand (deze ten dele weggedaan). 

Ruwwandig aardewerk 
Zéér vele fragmenten van het zgn. bakstecnachtige aardewerk Hieruit een pot gereconstrueerd. 
(IL 405). 
Vele zwarte en grijze ruwwandige of T. N-achtige fragmenten, waarbij o.a. veel kookpotten of 
diepe schotels als O. R. L. Wiesbaden Taf. XIII, 10 en 27. 
Voorts hierbij ook fragmenten van het fabrikaat OMROL N. R. VIII (1927), pag. 90—92, 
Een kookpot gerecontsrueerd (II 406). Ook meerdere dekselfragmenten. 
Enkele fragmenten van granictachtig aardewerk als Hofheim, pag. 312. Vermeulen, pag. 104. 
Enkele fragmenten van borden als O. R. L. Wiesbaden Taf. XIII, 25. 
Voorts nog enkele fragmenten van ander ruwwandig aardewerk, o.a. van diverse deksels. Hierbij 
compleet fragment van eigenaardig, zeer klein en bijzonder hoog dekseltje in roodbruin aarde- 
werk, bedekt met rond de knop concentrisch aangebrachte ribbels, te vergelijken met de scher- 
ven, gevonden hoek Hobbemastraat—Daalse weg 2.12.1927. Dit dekseltje ook te vergelijken met 
fragment Gem. Mus. VI 338; amfora O. R. L. Wiesbaden Taf. XIV, 33, Hofheim, type 75. 

Varia 
Aarden hanglampje, het verticaal staande oor weggebroken (X. 225). 
Fragment van bovendeel van een firmalamp. 
Rand- en wandfragment van een kurkurn. 
Fragment van aangezichtsurn. 
Fragment van wierookschaaltje, 
Fragmenten van grote voorraadspotten als Halt. 65 en 97 e‚ d. Hierbij cen romig-wit randfrag- 
ment in materiaal, waarschijnlijk als Hofh. pag. 276 1 en pag. 311 bij type S0. 
Fragmenten van vlakke en gebogen dakpannen. Deze weggedaan, behalve één met deel van merk 

i WET VVA 5 E E 10e legioen TAIXY.IZ ; vgl. Es 00 Wm 

Klein fragment met kruislijnen als bij verwarmingsbuizen van vierkante doorsnede. 
Enige fragmenten glas. 
Fragmenten van metalen spiegel. 
Bronzen naald, fragment. 

Bronzen dop. 
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Randfragment van een grauwe pot met opstaande, iets naar buiten gebogen rand. Onder deze 
rand een dubbele rij van ingedrukte, schuin liggende putjes. Het geheel heeft iets weg van 
Germaans aardewerk, te vergelijken misschien met de in het Gem. Mus. aanwezige potten 
II 119, 201, e.d, waarvan S. Loeschcke indertijd verklaarde, dat zij het overgangsstadium ver- 
tegenwoordigden tussen Germaanse en Romeinse techniek. Zie ook Breuer pl. VI 19. 

ZGN. JODENKERKHOF OP HOOGEVELD 

In oude overdrachten wordt ter plaatsbepaling van stukken land op het zgn. 
Hoogeveld zéér dikwijls gebruik gemaakt van de aanduiding; aan of bij het 
Jodenkerkhof gelegen, en zulks blijkens een in het archief der Broederschappen 
aanwezig stuk minstens reeds in 1408 (ch. g1), verder, de eeuwen door, tot 

minstens in het einde der 18e eeuw toe. 
Guyot handelde over dit kerkhof in een brochure van 1845 getiteld : 
Joden te Nijmegen en het oude Jodenkerkhof aldaar (Nijmegen Vieweg 1845), 
en gaf als plaats waar het zou hebben gelegen het perceel, destijds bekend als 
Kad. Hatert, Sectie A. No. 121. ?). 

Mr. L, Ph. C. van den Bergh maakte van deze mededeling van Guyot gebruik 
in zijn bundeltje „Nijmeegsche bijzonderheden” (Nijmegen Thieme 1881) pag. 40 
en voegde toe, dat hij zich herinnerde enige jaren tevoren op die plaats een half 
in de grond gezakte zerk met een Hebreeuws grafschrift te hebben gezien. 
Ik vermoed dat de fantasie hem hierbij parten heeft gespeeld: blijkens Raad- 
signaat 23 Nov. 1596 en Stadsrekening 1596 fol. 12 werd het Jodenkerkhof toen 
reeds door de stad als bouwland verkocht. Zie beneden, pag. 192. 
Zie verder: van Schevichaven, Penschetsen II pag. 32 vlgg. en W.J. ten Dam 
Ham Jr. in Bijdragen en Mededelingen van „Gelre”, Dl. XXIX (1926) pag. 103 
vlgg. Omtrent een tweede Jodenkerkhof, „gelegen buiten de Wiemelpoort bij de 
Roomse Voet” heb ik nooit iets gevonden. Dit zal dus voor rekening van G. 
van Hasselt (Konst- en Letterbode 1818, Dl. 1 pag. 367) worden gelaten. 

Bij ingesteld onderzoek bleek de plaatsbepaling van Guyot wel ongeveer, maar 
niet geheel, juist. In het in het Oud-Rechterlijk Archief van Nijmegen berustende 
Protocol van Bezwaar, Hoogeveld komt het eigenlijke Jodenkerkhof voor : in het 
oudst aanwezige exemplaar fol. 13 v’‚ in het nieuwere op fol. 53. Het was 
oorspronkelijk vier hond — 2/3 morgen groot, doch werd later verdeeld in 
twee stukken van twee hond ieder, waarvan het een ’n deel werd van het latere 
Kad. Hatert Sectie A No 121, het andere afzonderlijk bleef voortbestaan, en 

2) Zie Verslag der Comm. tvegbv.gv.gek. uitgebracht 10.2 1850; waarvan copie in 
Archief Gemeente Museum: „Tenslotte acht de Commissie zich verplicht ter kennis van 
UEA. te brengen, hetgeen zij reeds vroeger had behooren te doen, dat — naar aanleiding 
van het hiernevensgaand voor handschrift gedrukt stukje van den ondergeteekende, tot 
opschrift hebbende de Joden te Nijmegen en het oude Jodenkerkhof aldaar — onze 
Burgemeester de vereischte maatregelen heeft genomen om aan de Stad de possessie te 
verzekeren van een in de Geschiedenis dezer Stad merkwaardige plek gronds” 

w. get. 



Ville 
Ruimzicht 

Se 
A32 

Conisuus- 
College 

Afb. 73 

ibidem werd No 126. Het ligt thans dus tussen de (naar het Oosten verlengd 

gedachte) Vermeerstraat en de Rembrandtstraat en wordt door de Mesdagstraat 
in twee ongeveer gelijke helften verdeeld (afb. 73). 
Het door Guyot bedoelde niemandsland” lag waarschijnlijk daar, waar de 
percelen Kad. 120 en Kad. 123 op enigszins onregelmatige wijze aan elkaar 
sloten (Kad. 120 hoorde destijds de postmeester Ariëns toe). 
Op 25 Mei 1923 ontving ik bericht, dat bij het graven voor de bouw van huizen 
in de Z. W. hoek van Mesdagstraat en Vermeerstraat (thans Mesdagstraat Nos 
20—26) een stuk muurwerk zou zijn gevonden. Alhoewel ik mij terstond erheen 
begaf, kwam ik toch te laat om nog iets daarvan te kunnen zien. De beschrijving, 
die mij gegeven werd, leek zeer vreemd, zowel wat de vorm en loop als wat de 
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samenstelling (zeer breed, zonder metselspecie, en uit allerlei stenen bestaand) 

betrof. De muur zou ten dele bewaard gebleven zijn onder de naar de Rem 

brandtstraat gekeerde zijmuur van perceel No 26 en zich op ongeveer 4 Meter 

beneden het maaiveld bevinden. 
Vondsten van andere cultuurresten zouden niet zijn gedaan, tenzij dan de door 

mij verworven vrij complete scherven van een zwart geverfd wit bekertje met 

gladden rand type Niederbieder zo in techniek als aldaar onder a, benevens 

een fragment van het onderstuk van een kruik. Genoemd bekertje is sindsdien 

gerestaureerd (III 407). Deze beide voorwerpen schijnen wat jonger te zijn, 

dan wat in deze buurt pleegt te worden gevonden. 
Tot ongeveer 1934 werd het gehele terrein tussen Berg en Dalse weg, Jozef 

Israëlsstraat, Rembrandtstraat en Mesdagstraat ingenomen door de grote villa 

Hoogerhuize van de heer Steph. Arntz en de bijbehorende uitgestrekte tuin. 

Genoemde heer vertrok naar elders, waarna wegens onverkoopbaarheid van derge- 

lijke grote panden in de heersende tijdsomstandigheden de nog vrij nieuwe 

villa geheel werd gesloopt, het terrein verkaveld en met een groot aantal kleinere 
huizen bebouwd. Het eerst geschiedde dit met de Zuidelijke helft van het 
terrein, waarbij dan in 1935 eigenaardige waarnemingen werden gedaan. Het 

westelijk, aan de Mesdagstraat gelegen deel dier helft behoorde tot het van 

ouds „het Jodenkerkhof"” genaamde perceel; het Oostelijke, dat aan de Jozef 

Israëlsstraat is gelegen, echter niet. Bij het graven van kelders voor de op de 

Westelijke helft, dus aan de Mesdagstraat, gelegen huizen Nos. 11—31 werd 

dan de vaste grond cerst op een diepte van 3.75 tot 4 Meter bereikt, terwijl aan 

aan de zijde der Jozef Israëlsstraat de vaste grond op normale diepte werd 

aangetroffen. Toen enige tijd later de bedoelde huizen van de Mesdagstraat 
en het naar het Oosten aansluitende deel der Rembrandtstraat aan de riolering 
werden aangesloten bereikte men in de Mesdagstraat de vaste grond niet, in 
de Rembrandtstraat wel. 
De rest van het voormalige Jodenkerkhof was in 1935 reeds lang door bebouwing 

en wegenaanleg ontoegankelijk geworden. 
Uit bovenstaande waarnemingen mag worden afgeleid dat het zgn. Jodenkerkhof 
oorspronkelijk geheel of gedeeltelijk een kuil was, die later is toegeworpen. 
In de vulling waren de schuin liggende lagen van de achtereenvolgens inge- 
brachte grond duidelijk te onderscheiden. Deze kuil schijnt zich naar het 
Noorden tot ongeveer ter hoogte van de Vermeerstraat te hebben uitgestrekt 
en kan aan de Noordzijde een geleidelijk aflopende glooiing hebben gehad. 
Als grote, vrij diepe kuil wordt het gebruik van het zgn. Jodenkerkhof als topo- 
grafisch vast punt begrijpelijker, dan wanneer dit een gewoon vlak en dus 
uiteraard vrij vaag begrensd stuk land zou zijn geweest. 
Ook andere kuilen zijn in deze buurt als zodanig gebruikt (zie het in het Oud- 
Rechterlijk archief berustend Protocol van Bezwaar). Een dergelijke kuil is 
nog zichtbaar op de hoek van de van Nispenstraat en de Berg en Dalse weg, ecn 
andere tussen de kazerne der Koloniale Reserve en de achterzijde der aan de 
Dommer van Poldersveldtweg gelegen huizen. 
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Romeinse of andere cultuurresten zijn bij bovenbedoelde gravingen, voorzover 
ik weet, niet gevonden, noch ook iets dat op een vroeger gebruik als kerkhof 
kan wijzen. Slechts raapte ik op het terrein aan de Mesdagstraat het voetje op 
van een rossig geverfd bekertje, overigens van dezelfde aard als het in 1923 
verworvene. 
„Jodenkerkhof” schijnt elders wel eens de naam te zijn geweest, die gegeven werd 
aan stukken gronds, die een slechte, griezelige reputatie hadden. Zo icts zou 
ook hier kunnen zijn geschied. 

BIJLAGE, 

Uit het Protocol van Bezwaar Hoogeveld O. Pr. Fol. 13 v° 

Jodenkerkhof 4 hond N. Pr, fol. 53 

R, S. 23 Nov. 1596. 
Er wordt een commissie benoemd om te inspecteren en te doen opmeten zeker 
stuk land buiten de Molenpoort aan de Graafse weg gelegen, benevens „de 
Jodenkerckhoff”, om daarna tot verkoping over te gaan ten meesten profijt van 
de Stad. 
Stadsrekening 1596 fol. 12. 
Op 2 December heeft Rick van Mulickum gekocht den Joedenkerkckhoff voor 
So daler. 
Met behulp van een uit dit perceel ten behoeve der stad gaande overtijns van 
één schild — 15 stuiver kan uit de stadsrekeningen een lijst van achtereenvolgende 
eigenaren worden samengesteld, — in 1830 half van Langeveld, half van van 
Suchtelen. 
Uit een transport van 18.1.1730 blijkt, dat het perceel toen reeds in tweeën 
was gesplitst. 
De verdere geschiedenis van één der helften op N Pr. 53: transport op 13.5-1774 
aan Adriaan Coenen van Langeveld van twee hond. 
Die van de andere helft werd — zoals helaas zo dikwijls — foutief geboekt op 
N. PR. fol. 29 : transport op 28.4 1808 aan Abraham van Suchtelen van twee hond. 
Op laatstgenoemde datum werden tevens aan deze van Suchtelen overgedragen 
het perceel O. Pr. fol. 35r° = N. Pr. 155 en een deel van O. Pr. fol. 34 v° = 
N. Pr. fol. 150. Tezamen vormden deze drie percelen later de aan weerszijden 
van de Berg en Dalse weg gelegen percelen Kad. 36 en 121, die in de eerste 
kadastrale lijst van eigenaars op naam van van Suchtelen staan. (Ook de beide 
percelen N. Pr. 150 en 155 staan niet op de juiste plaats geboekt). 
Blijkbaar wist men reeds ten tijde, dat het oudst bewaard gebleven Prot. van 
Bezwaar nog in gebruik was, hierin niet meer de weg! Het latere perceel 
O. Pr. 34 v° = N. Pr 1 zo is hetzelfde als dat van O. Pr. 9 r° = N. Pr. 36. 
Ten einde raad heeft men voor latere overdrachten in het Oud Protocol achteraf 
maar een nieuw perceel op fol. 34 v° ingeschoven ! 
Iets dergelijks is met het latere perceel O. Pr. 35r° — N. Pr. 155 geschied. 
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NEDERZETTING EN GRAFVELD VAN 
NIJMEGEN - WEST 

Ulpia Noviomagus 70- +270 

1 TEN NOORDEN VAN DE WEURTSE WEG 

Riolering van een deel van de Weurtse weg en bouw van enige blokken arbeiders- 
woningen aan de Noordzijde van die weg aan weerszijden van de latere Dijkstraat. 

Juli—Augustus 1911 Voorlopig Signatuur W (afb. 74) 

Op 2 Februari 1911 had ik voor het eerst Romeinse scherven geraapt (aan de 
Sterreschansweg). Hier observeerde ik voor het eerst een graving. Ik was dus nog 
zéér onervaren. Voorts kon ik tengevolge van persoonlijke omstandigheden slechts 
nu en dan een vluchtig bezoek aan het terrein brengen. 
Er werd een groot riool gelegd in de Weurtse weg, vanaf het rioolgemaal aan de 
Oostzijde van de (toenmalige) Waterstraat stadwaarts tot aan de Bronsgeest- 
straat (toen nog voorlopig „van Benthemstraat” genoemd). 
De Weurtse weg lag ter plaatse aanzienlijk hoger dan het aan weerszijden gelegen 
land. De rioolsleuf was dan ook zeer diep : naar mij gezegd werd ruim 5 M. Uit de 
terzijde van de sleuf hoog opgeworpen grond kon ik voor en na nog al wat scherven 
bergen. Voorzover waar te nemen viel, hielden dergelijke vondsten echter ter 
hoogte van de oude herberg „Oost-Indië” (Selbach) geheel op, zodat tussen deze 
en de Bronsgeeststraat niets meer werd gevonden. 
Tegelijkertijd was men bezig met het funderen van enige groepen arbeiders- 
woningen aan de Noordzijde van de Weurtse weg, aan beide zijden van de sinds 
dien aangelegde Dijkstraat. Daar hierbij geen kelders werden gegraven en de fun- 

ia 193 



Afb. 74 damenten in de zéér harde 
bovengrond *) op slechts en- 
kele d.M. diepte werden ge- 
legd, kwam hier niets van be- 

e tekenis voor de dag. Een 
tweetal kalkkuilen leverden 
echter o.a. de fragmenten van 

2 Herberg het T. S. bakje B. B. XI 423. 
Oost-Indië Overigens zaten hier in de 

grond tot vlak onder het 

maaiveld allerlei kleine aarde- 
werkfragmenten enz. Voorts 
passim brokken tufsteen en 
een overvloed van pan- en 
tegelfragmenten, op welke 
laatste geen merken waarge- 
nomen werden. 

Volgens een oude opzichter 
bij het werk had men ver 
wacht op oud bouwwerk te 
zullen stuiten. Dat zulks niet 
was gebeurd, was een voor 

de deel voor de aannemer. 

September—October 1911 Voorlopig Signatuur W* (afb. 74) 

/ Rioolgemaal 

3 Bronsgeeststs 

4 Dijkstraat 

5. Marsdijk 

In aansluiting aan het voorgaande werd een riool gelegd vanaf het rioolgemaal tot 
aan de Waal. Dit riool ligt thans in de sindsdien aangelegde Dijkstraat, op een 
diepte van naar schatting 1.60 à 1.70 M. 
Signatuur W* betreft het eerste deel der rioolsleuf ter lengte van ongeveer 80 M 

vanuit de Weurtse weg, 
De wanden der sleuf zaten weer tot vlak onder het maaiveld vol scherfjes, voorts 
houtskooldeeltjes, aan de scherven klevend, en ook brokjes houtskool. 
Zéér veel dierenbeenderen, waarvan zakken vol werden verkocht. 
De bovengrond was wederom zéér hard. Enkele brokken tufsteen, betrekkelijk 
weinig pan- en tegelfragmenten, fragment van een molensteen. Nog al wat 'T. S., 
gemerkt en versierd. Enige munten en varia (glas en metaal). 

1) Deze hardheid van de bovengrond moet een gevolg zijn van het hier dikwijls zéér hoge 
grondwater. 
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September—October 1911 Voorlopig Signatuur W** 

Het verdere deel van de naar de Waal voerende sleuf tot aan de met straat- en 
ander vuil gedempte voormalige Bermsloot. 
Op de grens ongeveer van W* en W** stond in de sleuf een flink stuk natuursteen, 
geheel rechthoekig behouwen (dus rechthoekig parallelopipedum), waarvan de 
zijvlakken (behalve de bovenste helft van een der lange zijden) ruw gelaten waren. 
Afmetingen naar schatting 0.70 X 0.40 Xx 0.30 M. Het stond op een der kleine zij- 
vlakken schuin in de sleuf (dus de diagonaal van het grondvlak ongeveer loodrecht 
op de as der sleuf). Van enig opschrift, versiering noch ook van metselspceie cnig 
spoor, De steen is door de werklieden gemakshalve stukgeslagen. Vanaf en voorbij 
genoemde steen zakte aan de Westzijde der sleuf het terreinoppervlak een paar 
Meter diep naar het Westen steil weg. (Deze inzinking is later met baggergrond, 
afkomstig van een vergroting der Nieuwe Haven, opgevuld). 
Even ten Noorden van dezelfde steen reeds op geringe diepte zeer veel Romeins 
puin, ten dele als een laag, ten dele als een compacte, tot op vrij grote diepte 
doorgaande massa : tegels, vlakke en gebogen pannen, brokken kalk met baksteen- 
gruis gemengd enz. 
Zeer speciaal herinner ik mij een diep doorgaande, zeer compacte laag van dergelijk 
puin in het Westdeel der sleuf, waarin ook grote brokken verkoold hout, die sterk 
deden denken aan een door brand vernield gebouw. Ook in dit deel der sleuf veel 
dierenbeenderen en houtskool. 
Dat intussen dit terrein niet intact was overgeleverd, bewezen enige bakstenen 
muurtjes van zeer veel latere datum, die in de nabijheid van de dijk dwars door de 
sleuf liepen. 
De voortzetting der sleuf buitendijks is mij ontgaan : deze was reeds klaar voor ik 
er erg in had dat men ermee was begonnen. 
Zie voor de bij W‚, W* en W** gevonden cultuurresten in het algemeen de 
kisten 33 en 34. 
Voor gemerkte T. S. m. 303312; 405—420, 440; 1003—1005 en XI 423. 
Voor versierde 'I'. S. lade 24. 
(Vele fragmenten gladde T. S., die niet van enig bijzonder belang leken, zijn 
later wegens gebrek aan bergruimte weggedaan). 
Voor munten de lijst der latere aanwinsten : serie West Nijmegen : gevonden bij 
riolering Dijkstraat 1911. 
Voor W* valt speciaal te vermelden : Amfoor-oor met merk en graffict B. B. IV 
512, en bodemfragment van T. N. schotel met rest van merk. 
W* onder de zwarte bovengrond een enigszins golvende grintlaag, waaronder, op 
ongeveer 2 M. diepte, leem. 
W** vrij veel T. S, gemerkt en versierd, waarbij ook aan elkaar passende stukken. 
Enige munten. 
Enkele fragmenten brons en glas. 



Twee kleine pan- of tegelfragmenten, door mij persoonlijk in de sleuf gevonden 
q B 

met onzekere resten van merken B MN iz 

Brokken kalk met baksteengruis gemengd. 

WAALOEVER BĲ VOORMALIG FORT KRAYENHOFF 

Sinds 1911 ging ik vele jaren lang van tijd tot tijd hier eens kijken. 

Aanvankelijk was het er bij het verlaten, maar vrijwel intacte fort nog een rustige, 

aardige plek, waar van de idylle uit van Schevichaven’s jonge jaren (Zie Prov. Geld. 

en Nijmeegse Courant 13/14 October 1895), nog wel wat overgebleven was. 

Later is daar en in de omgeving alles tot onherkenbaar wordens toe veranderd en 

verknoeid. 
Steeds vond ik er aan en in het water nog losse Romeinse fragmenten, speciaal 

echter beneden, dus ten Westen van het fort, tussen dit en de eerstvolgende krib. 

Boven het fort, waar van de vroegere toestand zeer weinig meer over was, slechts 

een enkele maal (Augustus 1914). 
Voorlopige signatuur Wo (Waaloever) en Wo-W (Waaloever-West). 

Zie kist 103. 
Voorts diverse T. S. fragmenten, waarbij : (gemerkt m. 992—904)- 

T. S, versierd: Fragmenten van een Drag. 29. 
Fragmenten van 5 of 6 ex. Drag. 37. 

Te Se glad: Fragmenten van een Drag. 15 (Hoth. 4). 

Fragmenten van meerdere ex. Drag. 18/31. 
Fragmenten van enkele ex, Drag. 27 en 33. 
Wandfragmenten van Drag. 44 en 45, 
Fragment van onbepaald, voetloos type. 

Zie ook voor Waaloever: Verslag 1896, pag. 6. XIb 27a, waarbij m. 1060. 

In November 1920 werd hier bij bijzonder lage waterstand een vingerring opge- 

raapt met kleine, ovale, lichtblauwe steen, waarin een mannelijk figuur gesneden. 

Ik zag deze ring, doch kon hem niet verwerven. 

Het terrein beneden het fort werd omstreeks 1927 opgehoogd door opspuiting van 

baggergrond, waarschijnlijk afkomstig van de aanleg van het Maas- en Waal 

kanaal. In 1928 begon men er dan met de bouw van de kunstzijdefabriek 

N.Y.M.A., die op door de opgespoten grond heen geslagen heipalen werd gefun- 

deerd. 

In 1929 werd graafwerk verricht langs de Winselingse weg °), in verband met een 

verbreding hiervan. Hierbij viel niets bijzonders waar te nemen. 

2) De Winselingse weg werd omstreeks 1924 op mijn voorstel aldus genaamd om de naam van 

de van ouds bekende, in de nabijheid gelegen, belangrijke vindplaats: de Winseling te 

bewaren. 
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Van deze gelegenheid is echter gebruik gemaakt om een grote hoeveelheid onbruik- 
bare fragmenten, van diverse vindplaatsen in het Gemeentemuseum samenge- 
bracht, op te ruimen door ze onder de nodige voorzorgen hier te begraven. 
Vondst van houten waterputten aan de Waaloever bij de Winseling, 1865 : 
Zie Verslagen en mededelingen Kon. Academie v. Wetenschappen. Afd. Letter- 
kunde DI. X (1866), pag. 197, vlgg. 

TUSSEN DE NIEUWE HAVEN EN FORT KRAYENHOFF 

Vooreerst was er in de jaren 1898— gg de bouw van het gemeentelijk slachthuis. 

Dit was vóór mijn tijd. Evenals de in het volgende te noemen fabrieken, werd dit 
slachthuis gebouwd in de door de beide dijken begrensde, lange smalle driehoek 
waarvan de top bij het voormalige fort was gelegen. Dit terrein werd bij de aanleg 
van de haven aanmerkelijk opgehoogd (zie contract met de aannemers van 23.9— 

1852). Deze ophoging is dus blijkbaar geschied met uit de haven afkomstige 
grond. Wij konden dit constateren, zowel bij het funderen in 1929 van cen 
fabrieksschoorsteen op de grens van het erf van het slachthuis en dat van de 
inmiddels ten Westen hiervan gevestigde stijfselfabriek, als in 1931 bij een uit- 
breiding der slachthuisgebouwen. Bij deze uitbreiding werd dan ook gefundeerd 
met behulp van betonnen ringen, die door uitgraving van binnenuit geleidelijk 
op diepte werden gebracht. Bij de zoeven genoemde fundering van 1929 stuitte 
men op blijkbaar Romeinse muurresten. Ik heb deze laten fotograferen en door 
Gemeentewerken laten opmeten. (Afb. 75, 76, 77). Daar in verband met de 
vermelde ophoging de muurresten diep lagen was de gegraven kuil met behulp 
van vele „stempels” afgeplankt. Dientengevolge bleek een der foto's door gebrek 
aan voldoende licht geheel mislukt. 
Het gevonden metselwerk bleek de fundering van een muurhoek. Het bestond 
uit onregelmatige stukken van de ook bij de tempelgravingen en elders gevonden 
leisteen in witte metselspecie, was nict gelaagd, en alleen aan de buitenzijden 
enigszins vlak gehouden. Het rustte, door een gele leemlaag heen, op met 
grind gemengd zand. Op de tamelijk vlakke bovenkant bevonden zich enige 
resten van, naar het scheen, gelaagd metselwerk die gemakkelijk konden worden 
weggebroken. De rest was echter zo ijzerhard, dat men, na enige dagen zonder 
veel resultaat getracht te hebben deze met houwbeitels en voorhamers stuk 
te hakken, heeft moeten besluiten alleen het allernoodzakelijkste te verwijderen 
en het overige te laten zitten. Gevolg hiervan was, dat van het plan om het 
muurwerk en de versnijding aan de buitenzijde hiervan op grotere diepte na 
te gaan, moest worden afgezien. Aangenomen mag wel worden, dat men 
vroeger alleen de gelaagde bovenbouw heeft weggebroken en ook toen het 
fundament om zijn grote hardheid in de grond heeft moeten laten zitten. In 
de bovengrond zat nagenoeg geen puin of scherven. Gevonden werden slechts 
een paar fraaie T. S. fragmenten (XI 417 en m. 1104), twee meloenvormige 
kralen van pâte (in snoer D) en een grootbrons van Antoninus Pius, Zie kist 

a 5 29 
103, signatuur rik, 

197 



SL
 

G
V
 

6
7
6
;
 W
I
O
L
L
V
E
 

“O
IO
ID
MV
Y 

«
5
1
E
 

NA
GY
 

TM
IO
TE
ST
IE
LL
S 

+B
NV
ON
I 

ZI
NE
 

HO
OG
 

« 

“y
 

_Í
m 

zo
an
sv
oo
a 

E
E
A
 

h
e
d
 

OG
 

Kk
 

/ 
TV
 

ä 
NA
OI
NS
. 

(Û U 

vo
mi
na
so
rl
i,
 

IL 

v
e
r
n
e
e
m
 

HIN mn Ĳ W IT 
il 

198 



Andere vondsten bij bouw en verbouw van het gemeentelijk slachthuis zijn 

mij niet bekend, tenzij dan de gesloten muntvondst in Verz. Kam (zie Gids 

1930 pag. 61 en Brunsting pag. 175), waarvan ongeveer de helft uit de tijd van 

Septimius Severus. Over het vinden hiervan vond ik niets vermeld, evenmin 

over de wijze waarop ze, in 
plaats van in de Gem. Verzame- 
ling, in de Verz. Kam. is te- 
rechtgekomen. 3). 

Ook de oorspronkelijke bouw 
der ten Westen van het slacht- 
huis gelegen stijfselfabriek „Hol- 
landia” geschiedde vóór mijn 
tijd. Deze fabriek heeft zich 
geleidelijk naar het Westen 
uitgebreid en tenslotte ook 
de inmiddels stopgezette vlas- 

3) Zie thans OMROL, N. R. XXXI 
(1950) pag. 14. 

Afb. 77 
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fabriek. opgeslokt. Deze vlasfabriek was, naar ik meen, hier tijdens en in 
verband met de oorlog 1914—’18 opgericht, om met behulp van hier geïnter- 
neerde Belgen te worden gedreven. Veel succes heeft ze, voorzover ik weet, 
niet gehad. Ze lag ten Oosten en in de onmiddellijke nabijheid van het fort 
Krayenhoff. Stijfselfabriek en vlasfabriek lagen beide in de driehoek tussen de 
dijken, waarin ook het slachthuis was gebouwd, en evenzeer als dit laatste, 
dus op bij de aanleg van de Nieuwe Haven sterk opgehoogd terrein. 
Als vindplaats van losse cultuurresten is ook dit terrein in het algemeen dus 
van weinig betekenis. 
Bij cen eerste uitbreiding der stijfselfabriek zag ik in Januari 1922 enige brok- 
stukken van (mogelijk) een vloer van glad geschuurde „testa contusa” en wat 
pan- en tegelfragmenten. Een en ander vermoedelijk van elders aangevoerd puin. 
In Juli-Augustus 1925 bezocht ik herhaaldelijk een tweede uitbreiding van 
dezelfde stijfselfabrick. Het betrof nu een fundering op betonnen pijlers, waartoe 
vierkante gaten zeer diep (4 Meter en meer) werden uitgegraven. 
De grond bleek sterk opgehoogd en zéér vuil. Hij bevatte allerlei, blijkbaar 
Romeins, puin, o.a. twee grote fragmenten van zware, ronde, effen zandstenen 
zuilschachten 4) (één hiervan met dookgat en een diameter van ongeveer 6o 
c.M.), diverse steensoorten in ruwe blokken, soms bedekt met een glad laagje 
rode metselspecie, verder fragmenten van pannen en tegels en van een ver 
warmingsbuis van rechthoekige doorsnede. (afb. 78). 

Juiste waarneming was in verband met de genoemde omstandigheden natuurlijk 
niet mogelijk. Toch werd in enkele gaten op grote diepte bewaard gebleven 
metselwerk waargenomen, als op de bestektekening aangegeven. 
Op één plaats, dicht bij de Waal gelegen, kon dit wat nader worden bekeken. 
Het leek hier een, rondom en boven, gaaf blok metselwerk, uitgevoerd in de 
bij de tempel- en andere gravingen telkens weer gevonden leisteen. 
Het bovenvlak mat ongeveer 3.75 X 3.75 M., de hoogte bedroeg 80 c.M. vanaf 
de zuivere kleilaag waarop het blok (volgens de bij het werk betrokken technici 
op ongeveer 9.70 M. + A.P.) scheen te rusten. 
Nog op een tweetal meer binnenwaarts gelegen plaatsen werd dergelijk metsel 
werk waargenomen. Daar ik ook dit werk slechts nu en dan kon bezoeken, deed 
ik de aannemer beloven eventueel te vinden verdere resten van metselwerk 
voor mij op te doen tekenen. Op grond van wat ik op dit werk zoal hoorde, 
schijnt deze belofte niet gehouden. In ieder geval nam ik zelf op meerdere 
plaatsen losse bouwstenen waar. 
Dat dit muurwerk gespaard bleef, is wellicht te verklaren als boven (bij dat 
wat in 1929 op het terrein van het slachthuis werd gevonden) werd aangegeven. 
Bij deze gravingen schijnen nog al wat cultuurresten te zijn gevonden, die 
echter grotendeels weer verloren zijn gegaan. 
Bij de directie der fabriek, die zich de te vinden oudheden had voorbehouden, 

4) Deze zuilschachten reeds vermeld OMROL N. R. VIII (1927) pag. 84. 
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zag ik een collectietje, waarbij een klein, fraai, groen-stenen beiteltje, meerdere 
T. S. fragmenten, waarbij van Drag. 29 en 37, Hofh. 4, Drag. 18 en 35/36, 
voorts oa. het T. S. merk RvFNrM . De T. S, leek over het algemeen 
speciaal van het latere Graufesenquc-fabrikaat. Verder een bronzen hengseltje, 
een draadvormige armband en munten van Vespasianus, Domitianus, Trajanus 
en Hadrianus. Naar ik hoorde moeten er heel wat meer munten zijn gevonden, 
die echter door de arbeiders aan handelaars in oudheden zijn verkocht. 
Er was mij hoop gegeven, dat hetgeen in handen der fabrieksdirectie was gekomen, 
aan het Gem. Museum zou worden afgestaan. Ondanks een schrijven om hieraan 
te herinneren, tot de directeur gericht, is hiervan niets gekomen. 
Voor de Gem. Verz. bemachtigde ik slechts één fibula (v. Buchem 1016), 
enige T. S, fragmenten : Drag. 29, 37, 18/31 en 27, Hofh. 4, en enkele munten. 

Zie kist 103 en lade 24, signatuur 7 P 

Op 26 Juni 1940 verzocht de directie Afb. 7 
der stijfselfabriek mij te komen zien 
naar een nieuwe vondst die op haar 
terrein was gedaan. 
Het bleek, dat bij het maken van een 
kademuur (of iets dergelijks) de lage 
waterstand het mogelijk had gemaakt 
op de Waaloever zelf een aanleg te 
ontgraven, als door mij in grondteke- 
ning en doorsnede getrouw afgebeeld 
(afb. 79). 
Een zuiver-rond gat van 1.60 M. dia- 
meter, met in het midden een ronde, 
enigszins afgeknot-kegelvormige ver- 
hoging van 0.46 diam, was, op een 
onderbreking van 0.60 m. na, geheel 
met een zwartgrijs-verbrande leemlaag 
bekleed. Deze leemlaag werd naar bui- 
ten, resp naar binnen, lichter van tint. 
De omringende grond was ook enigs- 
zins door hitte verkleurd. 
Een en ander deed aan een aardewerk- 
oventje, met stookgat en kolommetje 
om de rooster te steunen, denken. 

Jammer genoeg was het geheel echter 
voor mijn komst netjes schoongemaakt 

en uitgeruimd, en kon wat erin en 
erbij was gevonden niet meer worden 
getoond. Het „stookgat” zou een ver- 
loop hebben gehad als door de stippel- 
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lijn aangegeven en met „as” gevuld zijn geweest. Voorts werd gesproken van 
stukken van een koepelvormig welfsel, „als bij een bijenkorf”. 
De onderbreking van de opstaande wand, in de doorsnede links aangegeven, 
zou misschien van de inkassing van een rooster afkomstig kunnen zijn geweest. 
Erbinnen zouden resten van lampjes, o.a. met naam op de onderzijde, zijn 
gevonden. Men denke hierbij aan de bij de tempelgraving gevonden lampen- 
vorm B. B. 192, en de in OMROL N. R. VIII pag. g1 tevens vermelde fragmenten 
van wit aardewerk 5) met ornament. 
De gehele aanleg moest, ook in verband met het wassende water, terstond 
opgeruimd worden. Toch ben ik van plan geweest er nog eens heen te gaan, 
om te trachten de ligging nader te bepalen, en op enkele intussen gerezen 
vragen antwoord te krijgen. Hiervan is echter niets meer gekomen, omdat ik 
er in die wanhopige dagen de moed niet meer toe had. Op 1o Mei waren 
de Duitsers ons land verraderlijk binnengevallen, 17 Juni hadden de Fransen, 
die zich in 1914—’18 zo kranig hadden geweerd, reeds gecapituleerd. Engeland 
stond alleen en had de tijd niet gehad om zich uit te rusten. Alles leek verloren. 
Het kostte moeite nog te hopen! In de eerste dagen van Juni waren reeds 
Rijnschepen, volgepakt met uitgehongerde Belgische krijgsgevangenen vóór de 
stad geweest. De arme kerels waren hier met veel — volgens de bezetters veel 
te veel — sympathie begroet en ook van levensmiddelen voorzien. (zie Gelderl. 

1491945). 

HERINNERT U ZICH NOG? 

Dankbare Belgen. 

De Burgemeester meldt ons het volgende: Vele Nijmegenaren zullen zich nog 
herinneren, dat ná de capitulatie van België in 1940, duizenden Belgische soldaten 
op grote rijnaken naar Duitsland werden gevoerd als krijgsgevangenen, en toen 
Nijmegen passeerden. Toen zij voor Nijmegen aankamen, waren zij reeds meer dan 
2 dagen aan boord en uitgehongerd. Zij riepen om eten. De Nijmegenaren lieten 
deze roepstem niet onbeantwoord en betoonden op allerlei wijze hun sympathie 
en medeleven. Een van de nu uit krijgsgevangenschap teruggekeerde Belgen schrijft 
nu het volgende : „Wat wij te zien kregen grenst aan het ongelooflijke, Van alle 
kanten kwamen bootjes aangevaren, met eetwaren. Het werd zo druk, dat de 
wachten orders moesten geven verder te varen, ten einde ongelukken te voorkomen. 
Toen de boten in beweging kwamen kwam het aangrijpende en hartroerende ogen- 
blik van heel de tocht door Nederland, onze milde gevers zongen ons Volkslied, 
wat wij seffens met het hunne beantwoordden, wat velen van ons tot tranen 

toe bewoog !” Nooit zegt hij zullen we deze ogenblikken vergeten en hij verzocht, 
namens alle Belgische ex-gevangenen, de Nijmeegse bevolking dank te zeggen 
voor hun bewijzen van sympathie, aan welk verzoek bij deze gaarne wordt voldaan. 

Op 26 Juni had ik, op weg naar de fabriek, vanaf de Waaldijk grote schepen 

volgepropt met Franse krijgsgevangenen dicht bij de Betuwse oever zien liggen. 

3) Zie ook verslag der gravingen in de Holdeurn OMROL. N. R. XXVI. Suppl. (1946) 
pag. 37—39, 47, 50, 58. 
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En op de dijk werd wacht gehouden om sympathiebetuigingen onmogelijk 
te maken. 
Ik kon niet van me verkrijgen zulks nog eens te gaan zien! 
In de zomer van 1927 werden aan de Noordzijde van de Weurtse weg, op een 
terrein naast de ijsfabriek, en ongeveer tegenover de oude herberg van Selbach, 
Oost-Indië genaamd, graafwerken verricht voor petroleumtanks van de Shell- 
maatschappij. Ook dit terrein bleek met allerlei rommel sterk te zijn opge- 
hoogd. 6). Voor ons was er niets te vinden. 

We waren hier op een deel van het terrein, vroeger de Marsch, later de 
Gasthuisweide genaamd, op de kaart van van Deventer groen gekleurd, in latere 
dagen oorspronkelijk kadaster Neerbosch A. 22. De Gasthuisweide werd ten 
behoeve van de havenaanleg in 1851 in haar geheel aangekocht. Wanneer de 
geconstateerde ophoging is geschied kan niet worden vastgesteld. 
In het havenontwerp van 1847 komt wel als een der te verrichten werkzaam- 
heden voor: het ophogen van het overblijvende deel van de Gasthuisweide. 
Maar nog b.v. in 1911 lag deze weide aanmerkelijk lager dan de Weurtse weg, 
zodat ook ophoging in verband met de ingebruikname als bouwterrein zou 
kunnen hebben plaatsgevonden. 
Zie voor vondsten in 1652 bij de aanleg der Nieuwe Haven: 
Gemeenteverslag 1852, pag. 70, 71 en Bijdragen Vaderl. Geschiedenis en Oud- 
heidkunde. Nieuwe Reeks DI. IV. 
De Marsch of Gasthuisweide werd begrensd door de Marschdijk. Zulks ten 
Westen ter plaatse van een in 1933 nieuw aangelegde straat, waarvoor ik toen ter 
herinnering de naam Marsstraat heb geadviseerd. 
Bij de aanleg van deze straat werd niets vermeldenswaardigs waargenomen. 
In 1948 is aan de Waalkant ten Noorden van Weurtse weg veel gegraven 
o.a. voor een nieuwe haven en enige industriegebouwen. 

SLOPING VAN HET FORT KRAYENHOFF 

Nadat, volgens mijn aantekeningen, hiermee reeds in 1920, 1921 en 1924 telkens 
weer een aanvang was gemaakt, vernam ik einde Maart 1926 plotseling dat men 
er toen volop mee bezig was. Na een onderbreking in de zomer van 1926 werd 
het werk in Maart 1927 beëindigd. 
Volgens van Gemeentewerken ontvangen inlichting werd het fort afgegraven 
tot op 14 M. + AP, terwijl de dijk ter plaatse 15.50 M. + A.P. hoog was. 
Natuurlijk was dit werk dus voor ons alleen van belang met het oog op de bij 
de slechting der aardwerken te vinden cultuurresten, waarvan immers mag 
worden aangenomen dat ze uit de naaste omgeving afkomstig waren. 

8 k mi 3 2 
Een verzameling hiervan in kist 1 met signatuur ee 

Natuurlijk zag men hier weer brokken van de bekende leisteen en van met 

9) In bovenlaag puin en straatvuil, hieronder, naar het scheen, een leemlaag. 
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rood gemengd wit mortelgietwerk, voorts fragmenten van pannen en tegels. 

Speciaal zijn te vermelden : 
A 

Groot fragment van zware tegel met merk der VEX. BRIT. 75 

Fibulae : van Buchem, 619, 686,1032, 1164. 
Vingerhoed vgl. Kat. Niessen CXXII. 3966—70 (B. E‚ VIII Shy: 

Enige munten. 
Twee meloenvormige kralen van pâte (in snoer D). 
Fragment van amfooroor met merk (B. B. IV 671). 
Fragment van een wrijfschaalrand met versiering. 
Vele T. S. fragmenten, waarbij over het algemeen veel La Graufesenquc e.dgl.: 

Versierde T. S. fragmenten van + + exempl. Drag. 29 | 
een Drag. 30 1 
vele Drag. 37 { 
één Knorr 78 | 

Gladde T. S. met merken (m. 1032—1058). 
Vele fragmenten van Drag. 18, 31, reen 

Enige fragmenten van Drag. 35/36 en 45. 
Enige fragmenten Arentsburg 33/36. 
Een fragment Drag. 24/25 (= Hofh. 6). 
Drie fragmenten Drag. 15 (= Hofh, 4). 
Twee fragmenten Curle 11. 
Twee fragmenten Curle 21. 
Een fragment Drag. 42. 
Een fragment Drag. 32. 
Een fragment Drag. 44. 
Een exempl. vgl. Brunsting pag. 50 bovenaan. 

lade 24 

Bij fort Krayenhoff vond reeds een opgraving plaats in 1834 door Leemans, 

onder leiding van Reuvens, waarover OMROL NR, VIII (1927) pag. 67. 

Nadere bijzonderheden waren toen niet te vinden. 
In 1946 vond Dr. Brunsting alsnog in R. M. v. O. te Leiden, in een verzamelband 

getiteld: Reuvens Antiquiteiten No. 35, pag. 157 vlgg. correspondentie en 

aantekeningen betreffende dit onderzoek, met schetstekening. Voorts was daar 

nog een grotere opgravingstekening aanwezig. 7). 

Intussen komen we hiermee echter niet veel verder. De opgraving bleek zeer 

onvolledig en gebrekkig. De gevonden muurresten schijnen onvoldoende om 

de aard van het gebouw te bepalen. De aanduiding als „thermen” lijkt wille- 

keurig. Merkwaardig is wel dat de oriëntatie volgens Brunsting klopt met wat 

door mij in OMROL. a. b. pag. 83 dienaangaande werd opgemerkt. 

Reeds had, volgens de lijsten van aanwinsten van R. M. v. O. Leiden, Reuvens 

in 1831 van Krayenhoff enige voorwerpen gekregen, die op het terrein van het 

fort waren gevonden, oa. het beeldfragment Espérandieu 6634, fragment van 

een geschubde zuil, tegel met merk LEGXX////. 

De graving van Reuvens — Leemans in 1834 leverde o.a. een „Viergötterstein”, 

waarop nog resten van twee der figuren (aanwezig te Leiden, doch niet gecata- 

1) Zie thans OMROL. N.R. XXX (1949) pag. 47 e. vlg. 

De) le) vi 



logiseerd), een blok kalksteen 
met rest van opschrift D X, 
fragment van een kalkstenen 
kolom met diam. 0175, en 
divers aardewerk (zie Brunsting 
tap, meest Flavisch). 
Van de heer van Velp te Nijme- 
gen (mede-eigenaar van de mo- 
len op de Hengstberg onder 
Ubbergen !) kreeg R. M, v. O. 

Leiden in 1831 het beeldhouw- 
werk Cat. 1908 pag. 228 No. 43 
— zittend beeldje met schild —, 
als afkomstig van fort Krayen- 
hoff (volgens schrijven van de 

Pd schenker aan Reuvens 23.10.31 
Ab: BD — Archief R. M. v. O. Leiden — 

gevonden in 1830 door uitgraving aan het fort Krayenhoff). 

IL. TEN ZUIDEN VAN DE WEURTSE WEG 

Afb. 80 

Bij OMROL. N. R. VIII (1927) het volgende : 
De tempelresten lagen op de percelen oorspronkelijk kadaster Neerbosch, Sect. 
A No 28 en 29. 
De percelen o.a, No 28—36 vormden een afzonderlijk poldertje van ongeveer 
1o ILA, begrensd door Weurtse weg, Waterstraat en Biezenstraat. 
Merkwaardig is, dat de leemlaag, die ten Noorden van de Biezenstraat geregeld 
werd waargenomen, ten Zuiden dier straat niet aanwezig schijnt. 
Zoals de in bovengenoemde publicatie gegeven tekening uitwijst, werd getracht 
omtrent het inwendige der „cella” van het meest Noordelijk gelegen tempeltje 
iets te weten te komen door daar, voorzover nog mogelijk, een sleuf te graven. 
Dit onderzoek leverde geen resultaat. (afb. 81, 82, 83). 
Zie voor fundamentresten, als in OMROL N.R. VIII (1927) pag. 76—77, te 
Xanten : Bonn. Jahrb. 122 (1913) pag. 313; voor andere voorbeelden van een 
dergelijk tempelcomplex ook het totale grondplan van Loeschcke's „Fempel- 
bezirk im Altbachtale zu Trier”, 
Bij OMROL. 1927, pag. 84/85 : 
Toen ik dit schreef, droeg ik nog geen kennis van de plattegrond in : 
M. A. de Gaumont, Abécédaire d'Archéologie, Ere Gallo-Romaine, ze édition 
(1870) pag. 243 (Zie voor ze druk van dit werk Lehner in Bonn. Jahrb. 125, 
1919, Pag. 134/35)- 
Het gaat hier over een te Drévant (Frankrijk), Dept. Cher) ontgraven bouwwerk, 
dat, alhoewel de Caumont zulks meende te moeten betwijfelen, blijkbaar een 
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Afb. SI 

Afb. 82 



tempel met omgeving was, in 
allerlei opzichten overeenstem- 
mend met wat te Nijmegen 
werd gevonden. 
Bij Caumont's tekening en de 
door hem gegeven verklaring 
moet natuurlijk ook rekening 

worden gehouden met de tijd waarin zijn werk verscheen. 
Deze tempelaanleg van Drévant ook bij A. Grenier, Manuel d'Archéologie — 
Déchelette, T. VI (1934) pag. 719/21 ; hij wordt hier echter slechts besproken 
als middelpunt ener nederzetting. De behandeling van het gebouw waarschijnlijk 
in een der volgende, nog niet voorhanden delen. 
Intussen blijkt reeds, dat ter plaatse in de jaren 19oo—’14 nader onderzoek is 
gedaan, zodat (fig. 245) een enigszins andere, doch in hoofdzaak gelijke platte- 
grond wordt gegeven. In tegenstelling met deze latere onderzoeker, die ook 
meende een „forum” te hebben gevonden, meent Grenier hier aan een tempel 
te moeten denken. ®). 

Zouden de „gradus ad aram istam” van Smetius Antiquitates pag. 95 (OMROL 
a.b. pag. 93 en pag. 95) soms die van de trap naar „het podium” van cen 
onzer beide tempels kunnen zijn geweest ? ? ? 

De aantekening betreffende de „gradus ad aram istam” van Smetius brengt ertoe de kwestie 
van de „muri veteris Sacelli in agro Camerae Lennepiae proximo” (Antiquitates pag. 94/95 
en pag. 97, zie ook OMROL pag. 93) nog eens te bezien, Destijds kende ik de ligging der 
OMROL pag. 98 genoemde Christelijke kapellen niet. Sindsdien is echter gebleken (zie mijn 
desbetreffend ms.) dat de duo Ewaldi de patronen waren van de dorpskerk van Hees: 
dat St. Theobaldus één enkele maal (Schepenprotocol 1552) als patroon van diezelfde kerk 
wordt genoemd, blijkbaar tengevolge van een vergissing (die vreemd blijft, ondanks het 
feit dat de feesten der Ewalden en van St. Theobald op dezelfde datum worden gevierd); 

en dat de St. Quirinuskapel eveneens meer landinwaarts, in de nabijheid van het huidige 
snijpunt van Krayenhofflaan en Oude Hese laan, moet hebben gelegen. 
Geen dezer kapellen komt dus in aanmerking als vindplaats der in 1630 gevonden stenen. 
Voorts is het mogelijk, dat het proximus in de plaatsaanduiding destijds te streng werd 
opgevat. We kennen thans ook de juiste ligging van de voormalige Lenneperwaard (zie mijn 
desbetreffend ms). Het meest — Noord gelegen tempeltje lag 900 à 1000 Meter ervan 
verwijderd. 
Uit de volgende jaartallen blijkt dat de schrijver der Antiquitates (Smetius Jr.) omtrent de 
bewuste vondst niet dan bij overlevering kan hebben geweten, en dus mogelijk niet precies 
op de hoogte was: 

de vondst in 1630 
Smetius Jr. geboren 1636 
Smetius Sr. t 1651 
Antiquitates verschenen in 1678. 

5) Zijn echter de tekeningen in Déchelette—Grenier, Manuel, wel steeds betrouwbaar ? 
Indertijd leek mij die in T. V. Ire partie (1931), p. 269 een onjuiste copie van die in 
Bonn. Jahrb. 129, (1924), p. 257! 
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Bovendien is het zeer wel mogelijk dat de Camera Lennepia hier meer als een buurt- dan ais 
een perceelsnaam is gebruikt. 
De steen van Licinius Seranus (C.L.L. XIII, 8716) en de Andromeda of Hesione (Espérandieu 
6632) zouden dus toch in een onzer beide tempeltjes kunnen zijn gevonden. 

(M. D., Allerheiligen 1948) 
Zie voor de kwestie „colonia of niet”: Stein—Ritterling, Die Kaiserlichen Beamten und 

Truppenkörper im Römischen Deutschland (Wien 1932) pag. 9—10. 

Naar aanleiding van Brunsting pag. 13, voetnoot 35. 

Aangetekend 28 Augustus 1929: v. d. Ing bericht, dat hij bij aansluiting aan 

riolering 
1. van papierfabriek aan Voorstadslaan tegenover Krayenhoffpark, 
2. van huizen aan Krayenhofflaan gebouwd op terrein der daar gelegen kwekerij, 

3. van huizen aan de Niersstraat 
zou hebben gevonden een laag rivierzand waaronder de „gewone” grond, en in 

deze Romeinse scherfjes. De laag rivierzand zou zich aan de onderkant naar 

de onregelmatigheden van de ondergrond hebben gericht, dus met deze op en 
neer zijn gegaan, de bovenkant daarentegen vlak zijn geweest. 
Zulks klopt met herhaalde mededelingen door de Versteegen's over vondsten in 
deze buurt gedaan onder een laag natuurlijklijkend zand. 
Ik herinner mij in Gem. Archief een kwestie tegengekomen te zijn betreffende 
tiendplichtigheid van een drooggelegde waai. De hiervan gemaakte notitie scheen 
verloren te zijn gegaan, maar werd teruggevonden. 
Raadsbesluit 2 Juli 1645: Hendrick van Haften krijgt vrijheid van stadstienden 
over hetgeen van „sijne waeye” buiten de Hezelpoort bij de windmolen reeds 
gevuld is en nog verder gevuld zal worden, voor de tijd van 15 jaar. 
(Zie voor de windmolen de kaart van v. Deventer). 
Zie ook mijn ms. over Lenneperweerd, Lennepekamer en Winseling. 

Op 5 Nov. 1924 ontving ik bericht dat men sinds enige tijd bezig was met het 
rioleren van de Biezenstraat tussen Waterstraat en Bronsgeeststraat. 
Op het terrein gekomen vernam ik van de gemeenteopzichter G. M. Krabbe, 
dat zo juist voor het eerst iets, nl. een muurhoek, was gevonden, en door hem 
was opgemeten, dicht bij de rioolput, op de bestektekening aangeduid door E. 
Het muurwerk was intussen reeds weggebroken, zodat ik alleen in de sleuf- 
wanden er nog iets van kon zien. Materiaal was weer leisteen, als bij de tempcl- 
graving en elders steeds waargenomen. Deze muurhoek vermeld door Brunsting 
pag. 15 (afb. 84). 
Volgens informatie is bij dit werk later niets meer gevonden. 
11 October 1929 bezorgde G. van den Ing een beschadigde versleten wrijfschaal 
en diverse fragmenten, tezamen in één gat gevonden, bij het graven van gaten 
langs de Biezenstraat tussen Maasstraat en Waterstraat. 

$ f : 5 29 
Zie voor de inhoud kist 4o, signatuur > , verder T. S. merken m. 1392—1393 

en de wrijfschaal B, B. VIII 33. 
Blijkbaar een afvalgat. Van de wrijfschaal was de bodem zeer dun weggesleten. 
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grondslag 

Dad E 

<---- 

Afb. S4 

Aansluiting van een pand in de Kanaalstraat aan de riolering, 1923. 
Gevonden B. B. V. 116 en T, S, fragment van late Drag. 37. Zie kist 109 

signatuur 5 en lade 24, sign. av. 

Over de terreinen ten Zuiden van de Weurtse weg werden we door de aanleg 
van enige rioleringen en door grote bouwwerken nader ingelicht. 
In 1928 werd een riool van grote capaciteit gelegd in de Waterstraat over de 
gehele lengte, vanaf de Weurtse weg tot de Voorstadslaan, en verder in deze 
laatste en de Prinsenlaan tot aan de oude Hese laan. Tussen Weurtse weg en 
Biezenstraat werd natuurlijk de nieuwe loop der Waterstraat gevolgd, zie 

OMROL NR. VIII (1927). 

De sleuf was in dit eerste deel zéér diep (5 tot 3.25 M. beneden de kruin van 
de weg). Dit bracht mede, dat reeds wanneer een diepte van ongeveer 1 M. was 
bereikt, een zware bekisting werd aangebracht, die bij het dieper worden der 

sleuf geleidelijk naar beneden werd gedreven. Ondanks lage stand van de Waal?) 
had men veel last van grondwater, zodat geregeld moest worden gepompt. 
Bovendien werd hier gegraven in een reeds dicht bevolkte straat, waar de nood- 

zakelijkerwijze hoog opgeworpen grond veel overlast bezorgde. Behoorlijke 
waarnemingen waren dus niet mogelijk. 

®) Zoals bekend, wordt hier en elders te Nijmegen de stand van het grondwater geregeld 
door de Maas, niet door de Waal. 
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Geconstateerd kon echter worden, dat, althans tot aan het Maasplein toe (men 
begon bij de Weurtse weg), de grond in dit traject zéér vuil was, veelal duidelijk 
gelaagd, met telkens weer scherp begrensde, lange strepen roodverbrande aarde, 
hier en daar vette zwarte brandgrond en veel beenderen. ') 

Voorts kwamen hier nog al wat cultuurresten voor de dag. Hierover en over 
andere vondsten in deze sleuf straks nader.) 

Dicht bij de Biezenstraat kwamen we van dat alles niets meer tegen, en bleef 
ook verderop de grond archaeologisch zuiver. 
Zulks was, volgens ontvangen inlichtingen van de zeer belangstellende opzichter, 
ook het geval toen de riolering in de Voorstadslaan en verderop werd gelegd. 
Het voorgaande klopt met onze bevinding in de meest-Zuidelijke sleuven van 
onze tempelgraving (OMROL av. afb. 19 en pag. 110). 
Voorts met wat werd waargenomen bij het graven in 1928 voor een groot 
gebouwencomplex (R. K. Kerk, pastorie, scholen en klooster) in de Z. O. hoek 
tussen Biezen- en Waterstraat. Ook hier vond men schone grond, al schijnen 
dan ook, evenals bij de riolering der Waterstraat, speciaal dicht bij de Biezen- 
straat, nog wel eens losse scherven gevonden. 

Gevonden bij de bouw van RK. Kerk c.a. aan Biezenstraat hoek Waterstraat 1928 
BB, IX-48. 
T. S, fragmenten, gemerkt : m. 1099—1103. 

versierd: fragment van enige exempl. Drag. 37 (lade 24, sign. e ) 

glad : fragmenten van enige exempl. Drag. 18 
en van enige exempl. Drag. 27. 

Verder enkele fragmenten van onbepaald type. 
2; 8 : Ie 28 B ; 

Zie verder kist 107, signatuur > , waarin o.a. cen enkel stuk baksteenachtig aardewerk. 

Dicht bij de Biezenstraat kwam bij de kerkbouw nog even de laag gele leem 
voor de dag, waarvan in ons verslag van de tempelgraving (OMROL av.) 
herhaaldelijk sprake is. Overigens kwamen we bij deze bouw langs de Waterstraat 
steeds terecht op een laag riviergrint, geheel als, naar ik me meen te herinneren, 
bij het graven in 1920/21 van een vijver ter voorlopige berging van rioolwater 

te) Men bedenke hier echter dat de rioolsleuf tot aan het Maasplein de nieuwe, naar het 
Westen verschoven Waterstraat volgde, verderop echter de oude oorspronkelijke weg. 

Zie OMROL N.R. VIII (1927) afb. XVII. 
11) De Waterstraat (vroeger Hoogeweg genaamd) heeft de kenmerken van een oeroude weg. 

Volgens gegevens in Verzameling Kam zouden terzijde van de Waterstraat, dicht bij de 
Voorstadslaan (speciaal in de spitse hoek tussen Waterstraat en Lingestraat) veel Romeinse 
voorwerpen zijn gevonden, Onze bevinding schijnt hiermede niet te kloppen. Wel lag in 
de rioleringssleuf de geboren grond er aanmerkelijk lager, zodat het leek of daar een gat 
met vuile grond was aangevuld. Zie hiervoor ook Brunsting pag. 9 voetnoot 24. 
Het hierin genoemde oude „Witte Huis” is, volgens in najaar 1949 ontvangen mededeling, 
thans weggebroken, 



(zie OMROL a.v. Afb. XVI en XVII), waar ik toen een indruk kreeg als van 

een met grove grind belegd rivierbed. 

In hetzelfde jaar 1928 werd nog een riool gelegd in de ontworpen Niersstraat, 
tussen Waterstraat en Voorstadslaan. Ook hier slechts opvallend schone grond. 
In 1930 riolering van de ontworpen Roerstraat, ten Zuiden van de Niersstraat, 
met weer dergelijk resultaat. 
Alsnog in 1928 riolering van de Biezendwarsstraat. Gevonden werden slechts 
enige losse stukken tuf en bazaltlava in de bovengrond, op ongeveer 76 M 
vanuit de Biezenstraat. Bij nagraving bleek dit van geen belang (zie Brunsting 
pag. 15). Overigens niets dan een vondst in de Noordberm van de Voorstadslaan, 
waarover later (Brunsting pag. 184, vondst 26). 
Toen in 1929 aan de Oostzijde dezer straat huizen werden gebouwd, bezorgde 
de hierbij betrokken bouwkundige, de heer Arens, me een bij die gelegenheid 
gevonden, sterk beschadigd, groot bruingeschilderd, wit bord B. B. VIT 97. 
De in de Oosthoek van Biezen- en Biezendwarsstraat gevonden inscriptiesteen 
COL. FABR V... enz. (zie verslag 1930) was, voorzover ik nog kon nagaan, 
een geïsoleerde vondst. Zie voor het bovenstaande ook Brunsting pag. 9/10. 
Een en ander bevestigt de veronderstelling die ik in OMROL. ab. pag. 110 
betreffende de Zuidgrens van het bebouwde deel van Ulpia Noviomagus maakte. 
Bij de riolering van de Waterstraat van Weurtse weg (terrein van rioolgemaal) 
tot Biezenstraat trokken enige vondsten meer in het bijzonder de aandacht. 
De riolering werd begonnen op het terrein van het rioolgemaal. Op dit terrein 
werden vele flinke stukken leisteen gevonden, die volgens informatie los in 
de bovengrond zaten, doch indirect afkomstig zouden kunnen zijn van een 
verlenging der vroeger gevonden strook M X F enz, zie OMROL av. Afb. XVI 
Ik noteerde terzelfder plaatse ook vele fragmenten van rode leien, 
Iets ten Zuiden van de Amstelstraat (op ongeveer 115 M. vanuit het hart van 
de Weurtse weg) kwamen twee muurbrokken voor de dag, van gelijke aard als 
die bij tempelgraving gevonden (leisteen in witte mortel). Eerst een brok in de 
Oosthelft, enkele Meters verder een brok in de Westhelft der sleuf. Het gemeen- 
telijk Gas- en Waterleidingbedrijf bleek hier reeds tevoren gebroken te hebben, 
zodat een goede voorstelling van de oorspronkelijke toestand voorlopig nict kon 
worden verkregen. Ik gaf dus opdracht om bij het weer dichten der sleuf ter plaatse 
een gat open te laten, om verder onderzoek en opmeting mogelijk te maken. 
Dit is door de opzichter verzuimd zodat met de volgende notities genoegen 
moest worden genomen. 
De, natuurlijk, voorzover de sleuf reikte, weggebroken muurbrokken waren 
ongeveer 1 M. dik en staken nog ongeveer 1 M. buiten de sleufwanden uit. 
Ze waren blijkbaar gelijk gericht (dus, verlengd gedacht evenwijdig) en lagen 
op een binnenwerkse afstand van 6 M. van elkaar. Het meest Zuidelijke blok 
was nog afgedekt door een rondom ruw afgebroken stuk van een 28 c.M. dikke, 
boven en onder goed vlak bewerkte kalksteenplaat. De bovenkant van deze plaat 
lag ongeveer go c.M. beneden de kruin van de weg (afb. 85). 
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Neven het andere blok lagen de vers Kruinweg 
gebroken fragmenten van een stuk zand- 
steen (wit met roestkleurige aders), dat 

daar allicht ook tot zo’n afdekking had 
gediend. Van een voortzetting dwars 
door de sleuf heen heb ik, in wat voor 
waarneming toegankelijk was, niets kun- 
nen bespeuren, 
Beide muurbrokken lagen iets schuin ten 
opzichte van de as der sleuf en wel 
in een richting, die scheen te passen bij 
wat vroeger (OMROL av. pag. 83) 
omtrent de algemene oriëntatie der nederzetting werd opgemerkt. 
Naar mij achteraf werd medegedeeld zouden beide muurbrokken op een leemlaag 
hebben gerust. In hunne nabijheid was de grond zéér vuil, met vette, zwarte 
brandresten. Dicht bij het meest Noordelijke muurbrok lagen de vrijwel complete 
fragmenten van B. B. III 374 en IV 470 die, naar gezegd werd, ter plaatse gaaf 
in de grond zouden hebben gezeten. 
Nog van een andere vondst is mij het fijne ontgaan. Te laat werd mij mede- 
gedeeld, dat in de Waterstraat tussen het terrein van het rioolgemaal en cen 
punt iets voor de Kanaalstraat gelegen, onder in de sleuf, een tiental houten 
tonnen waren ontgraven. Onderlinge afstand — naar mededeling achteraf — 
15 à 2o M., hoogte ongeveer 1.5, diam. ongeveer 1 M., de onderkant op ongeveer 
4.5 M. beneden de kruin van de straat. Van de laatst gevonden ton konden mij 
nog enkele duigen getoond worden: zwaar, zwart verkleurd eikenhout van 
ongeveer 5 c.M. dikte, op de kant ter betere aansluiting zwak ingekeept: zZz 
Meer naar het Zuiden zijn er geen meer gevonden. 
In OMROL a.v. pag. ge (onderaan) moest ik in het midden laten of de grote 
massa grijsblauwe leem, die voorraad voor de in de nabijheid gevestigde potten- 
bakker zou kunnen zijn geweest, gevonden werd in de Lekstraat of in het 
overeenkomstige deel van de Kanaalstraat. Ik verwachtte dat deze riolering 
daaromtrent aanwijzing zou geven. Maar alhoewel in de buurt van de beide 
genoemde straten wel brokken van dergelijke leem in de sleuf werden gevonden, 
schijnt deze te zeer Oostelijk gegraven om in deze resultaat te kunnen geven. 
Zoals reeds gezegd werden bij de riolering in het traject Weurtse weg—Biezen- 
straat nog al wat cultuurresten gevonden. 

Doorsnee 
sleuf” 

Jo 

Te vermelden vallen : 

B. B. III 374, IV 470, 680, 708, X 215 en XI 378 ; verder de tegel 62, als Novaesium XXI 3. 
De fibulae van Buchem 915, 916, 917, 1221, 1291 en 1438, 
Fragment van een bijlsnedebeschermer (B. E. VIII 58), als Novaesium XXXa 39-40. 
Enige munten enz. 
Fragmenten van architectonisch beeldhouwwerk in kalksteen. 
Loper van een molensteen (B. A. VI 32). 



Met de onverschillige, meest hier niet thuisbehorende gravers was niet veel 
te beginnen. 
Toch kon nog een aardige collectie T. S. fragmenten worden samengebracht, 
waarbij : 

Gemerkt : m. 1061—1097, 
versierd: Fragmenten van + 5 exempl. Drag. 29 

+ à 5 exempl. Drag. 30 ' 
Vele exempl. p Da 37 ( lade 24, signatuur 7 

Bodem van Déch. 67 
glad : Fragmenten van veel borden, meest Drag. 18 

Vrij veel Drag. 27 
Meerdere Drag. 33 
Meerdere Drag. 35/36 
Van enige kraagschotels Drag. 38 
Onderling echter zeer verschillend, vgl. Arentsburg 33—36 
Van twee exemplaren Curle, type 11 met lotusbladen-versiering. 

Ik noteerde destijds, dat de T. S. grotendeels La Graufesenque en dgl. leek. 

Zie voorts kist 2, signatuur 7 waarin o.a. : 

Zeer enkele fragmenten baksteenachtig aardewerk. 
Zeer enkele fragmenten fijn Nijmeegs aardewerk. 
Enige fragmenten lichtgrijze T. N., zie: OMROL a. v. pag. 91. 

KRONENBURGERSINGEL EN OMGEVING 

Zie ook van Schevichaven, Penschetsen I pag. 265. 

Het hier buiten de voormalige stadswallen gelegen terrein is omstreeks 1880 
geheel van aanzien veranderd (afb. 86). 
Tevoren was hier, tussen Hezel- en Molenpoort, een vrij sterke helling die het 
stadsterrein van het ervóór laag liggende land, van oudsher de Roomse Voet 
genaamd, scheidde. Er was dus hier een poort. De wegen, die van het Schependom 
naar de stad voerden, waren alle op de Hezel- of de Molenpoort gericht. Van 
die natuurlijke helling zien we nog resten in Doddendaal en Achter Valburg, 
in Kronenburgerpark, bij het spoorwegstation, en verderop, langs de Vuilniskuilse- 
(thans Flora-) weg en de Oude Graafse weg, van welke laatste uit ze vroeger, vóór 
de ellendige bebouwing, een fraai uitzicht gaf op een nog vredig en vriendelijk 
Hees en Neerbosch. 
Bij de ontmanteling der stad werden in het begin der tachtiger jaren van de vorige 
eeuw daar dus terstond enige wegen aangelegd om de bovenstad vanaf de Hezel- 
poort gemakkelijker bereikbaar te maken. Men achtte dit van zeer bijzonder 
onmiddellijk belang, daar men dacht, dat de beoogde uitbreiding der stad zich 

naar het Westen zou richten. Eerst vele jaren later is het hiertoe gekomen. 
Vooreerst kwam dus de Parkweg, die met een matige helling van de Hezelpoort 
naar het Zuideinde der Regulierstraat moest voeren. Bij de Hezelpoort begon men 
dus op te hogen, bij de Regulierstraat werd afgegraven. 
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Door het eerste werd de Kronenburgergas een doodlopend slop, kwamen de 
achterzijden en tuinen van de huizen der Lange Hezelstraat in een diepte te 
liggen, kreeg de Pikkegas (door de Raad later eigenwijs Pijkestraat genaamd) een 
vrij steil hellend gedeelte, en werden de hellingen van Doddendaal en Achter 
Valburg ingrijpend veranderd. De gevolgen hiervan zijn op verschillende plaatsen 
nog lang zichtbaar gebleven. Zo lagen de deurdrempels van de huizen in de 
Noordhoek van Parkweg en Achter Valburg nog lang beneden het straatniveau, 
en bevonden en paar boerderijtjes in de bocht tegenover de Pikkegas zich op zo 
grote diepte, dat slechts nog een deel der daken boven het straatoppervlak uitstak. 
Het laatste dezer boerderijtjes werd omstreeks 1925 gesloopt; de kuil, waarin 
zij zich bevonden, werd toen gedempt en bij het park gevoegd. 
De afgraving bij de Regulierstraat maakte, dat een rij oude huisjes daar tot voor 
enige jaren op een ommetselde verhoging stond. 
De Kronenburgersingel is eveneens een door ophoging ontstane, geleidelijk 
opvoerende weg van Hezelpoort naar Bastion Nassau (Nassausingel). 
We zien zulks nog enerzijds aan de naar de parkvijvers afgaande glooiingen ; 
anderzijds, in de buurt der H. B. S., aan het plotseling wegzinken van het terrein 
naar de Nieuwe Marktstraat. 
De kuil, waarin het terzelfder tijd aangelegde Kronenburgerpark voor een groot 
deel ligt, is dus kunstmatig door ophoging ontstaan; ook overigens is van de 
daar aanwezige natuurlijke helling een dankbaar gebruik gemaakt. 
Het spoorwegstation kwam te liggen op de hoogte van het Lunet Bottendaal. 
De gasfabriek lag oorspronkelijk aan de voet dezer hoogte, doch geraakte in een 
kuil door enerzijds de spoordijk Nijmegen—Arnhem, anderzijds door de in 1881, 
ten dele ook weer hellend aangelegde Nieuwe Marktstraat. 
In de jaren 1881—1883 werd hier dus veel ingrijpend graafwerk verricht. 
Bovendien werd toen aan de Kronenburgersingel een (nu voormalig) Gymnasium 
met rectorswoning en hierachter, aan de Nieuwe Marktstraat, een badhuis 
gebouwd. 
Uit de lijsten van aanwinsten der Gem. Verzameling in die jaren blijkt, dat toen 
veel Romeinse oudheden zijn gevonden. Merkwaardigerwijze is van vroegere 
vondsten op dit terrein niets zekers bekend. (Zie echter b.v. Smetius Antiquitates, 

pag. 116 en Raadsbesluit van 24.9.1645) 2). 
Ook later is, blijkbaar ten gevolge der ophogingen, van daar niets meer in de 
bekende verzamelingen geraakt, tenzij dan enkele munten, benevens het potje 
B. B. III 273 (oude signatuur III 54a) van type Niederbieber 32, dat in Maart 
1923 gevonden werd in de glooiing van het Kronenburgerpark tegenover de 
Kronenburgertoren, bij werken ten behoeve van de waterleiding. Het bevond 
zich daar op grote diepte bij een brandgat, dat wegens gevaar van instorting niet 
verder kon worden onderzocht. 
Byvanck maakte het zich in Bulletin Oudheidk. Bond, ze Serie, 11e jaarg. (1918), 
pag. 104 wel wat erg gemakkelijk door aan te nemen, dat de voorwerpen „wellicht 

te) Zie ook mijn aantekeningen betreffende de Lange Hezelstraat. 
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grotendeels met het zand voor 
de wallen” ter plaatse zouden 
zijn aangevoerd, We hebben 
hier blijkbaar met grafvondsten 
te doen, zoals ook Brunsting 
(pag. 4/5 en voetnoot pag. 11), 
die zich overigens er niet mede 
bemoeit, schijnt aan te nemen. 

Merkwaardigerwijze behoren ze 
tot twee duidelijk verschillende 
periodes. Vooreerst is veel ervan 
uit de tijd van Ulpia Novioma- 
gus en het door Brunsting be- 
schreven grafveld. Zulks wijst 
erop, dat dit grafveld reeds vroe- 
ger door havenwerken, spoor- 
wegaanleg, enz. ten dele is ver- 
stoord of bedolven geraakt, en 
geeft, wat vooral van belang is, A vòò D tHteós 
verband met de elders beschre- Bb er vudd: 

ven vondsten uit dezelfde pe- c vuudddd ez udddd- 
riode binnen de oude stad, langs F vuvuddddttatee 
Hezelstraat, Houtstraat, enz. Be- 
doeld grafveld zou zich dus tot 
binnen de latere stadswallen heb- zy un Á entaa d Isen 

ek er echter tal sarcofagen 7 tegels, dakpannen enz 
van voorwerpen, die doen den- Ì_ huisraad van metaal eee omupten 
ken aan de vroegste vindplaatsen zE metalen voorwerpen, F_ kleding en versiering 

aan de Oostzijde der stad. Zo ö aardewerk (kruiken, kannen, schotels, kommen, 
b.v. de types Haltern 8 (2 x), 15, & TS) 

84 (2 x: Holwerda, Belg. Waar 
86 en 95), 72 (Holwerda a. v. Afb. 87 
943), verder speciaal de voor- 
werpen Holwerda a.v. 19 en 24 (zie voor dit laatste ook OMROL N. R. XXIV, 

1943, Pag. 42.8) #). 
Het is me vooralsnog niet duidelijk, hoe die vroege vondsten hier te verklaren zijn. 
De vondstenkaart van Abeleven (van het jaar 1888) (afb. 87) heeft in deze buurt 
5 vindplaatsen, nl: 

AB, bij de gasfabriek ; 
C. bij (voormalig) Gymnasium en Badhuis ; 

13) In de door Holwerda gegeven vindplaatsen moesten correcties worden aangebracht. 
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(dit badhuis lag aan de Nieuwe Marktstraat achter het aan de 
Kronenburgersingel gelegen gymnasium met rectorswoning) 

D. bij de ingang van het park aan de Lange Hezelstraat ; 
E 1 en 2, rond de buitenzijde van de Kronenburgertoren ; 

F. het voormalige bastion Pesthuis, dus het hoger gelegen Zuidelijk 
deel van het Kronenburgerpark. 

Getracht is met behulp van de in de lijsten van aanwinsten gegeven aanwijzingen 
na te gaan of de vroege vondsten soms speciaal van een, of meer, van deze vind- 
plaatsen kwamen. Het leek mij immers, denkende aan de hier in het algemeen ook 
in archaeologisch opzicht geldige tegenstelling van „hoog” en „laag”, en speciaal 
aan enkele vroege vondsten bij de definitieve afgraving van het eveneens op de 
rand der hoogte gelegen St. Stevenskerkhof in 1882 (b.v. B. B. Il 63 — fragment 
van Haltern 84), a priori niet onwaarschijnlijk, dat het vroege goed op de hoogte 
— dus vindplaats F — het latere in de laagte zou zijn gevonden. Het bleek echter, 
dat, behalve van F, ook talrijke vroege voorwerpen van vindplaats C, dus duidelijk 
uit de laagte, kwamen, op beide plaatsen tezamen met voorwerpen uit de latere 
periode. 
Het is intussen zéér wel mogelijk, dat de verschillende vindplaatsen door elkaar zijn 
geraakt, gezien de aard van het vermoedelijk op meerdere plaatsen tegelijk in gang 
zijnde werk en de zeer gebrekkige hulpmiddelen die de Museumcommissie ter 
beschikking had bij het — voor het eerst — verwerken van zo'n massavondst. Een 
verwarring met vondsten van de Hunerberg is slecht aan te nemen, daar deze bron 
eerst in 1883 voorgoed begon te vloeien (zie o.a. Verslag 1882), terwijl reeds in 
1881 en 1882 vele voorwerpen uit de vroege periode uit Kronenburgerpark en 
omgeving werden verkregen. 
Mogelijk geven latere waarnemingen nog wel eens de oplossing van dit raadsel ! 

Naar aanleiding van het voorgaande heeft Dr. Brunsting in het najaar van 1950 
een onderzoek ingesteld op het tengevolge van de oorlogsverwoestingen nog kaal 
liggend terrein tussen Kronenburgersingel en Nieuwe Marktstraat, ten Zuiden 

van het voormalig Gymnasium. 
Hij vond echter telkens zeer diepgaande vergravingen tengevolge van de hier 
achtereenvolgens in verband met vestingwerken en anderszins uitgevoerde werken. 
Voorlopig dus geen resultaat. (Zie Berichten van de Rijksdienst voor het oudheid- 
kundig Bodemonderzoek, No. 22, 1950). 

II. GRAFVONDSTEN TEN WESTEN VAN NIJMEGEN 

Zie: Brunsting, Dissertatie Amsterdam 1937. 

Om een enigszins aanzienlijke reeks van „gesloten” vondsten bij elkaar te kunnen 
krijgen, mocht Brunsting zijn eisen niet hoog stellen en moest hij #) ook vondsten 
opnemen, als die door mij in de loop der jaren in de Gem. Verz. werden gebracht. 
Ik heb nooit gepretenteerd, dat dit werkelijk gesloten vondsten waren. 

H) p. 175 ev, onder het hoofd : Gesloten grafvondsten en andere, gelocaliseerde vondsten (H.B.). 
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De omstandigheden, waaronder ik moest werken, hebben het onmogelijk gemaakt 
zó secuur te verzamelen, Ik heb zelfs nooit een graf of andere vondst „in situ” te 
zien kunnen krijgen en kan over het algemeen alleen behoorlijk garanderen, dat 
een en ander werkelijk op de aangegeven plaats en bij de genoemde gelegenheid 
werd gevonden. 

KRAYENHOFFLAAN 

Deze was tot 1890 een deel van de in 1881 aangelegde Koninginnelaan. 
De voorwerpen in verslag Gem. Museum 1913 B. B. II 46m (—= 11 84), X 48h 
(= X. 1oo) en Be II 36b (27 stuks) werden door M. D. geschonken. Ze waren 
door hem in December 1911 aangekocht. 
De opgave betreffende het lampje in het Verslag is foutief. 
Het werd afzonderlijk aangekocht als gevonden in het Heseveld en heeft met de 
pot niets te maken. 
De kralen (Frankische !) zouden zich bevonden hebben in de aan de Krayenhoff. 
laan bij de R. K. Kerk opgegraven pot. Dit is niet waar ! De verkopers hebben de 
beginneling erin laten lopen, zoals trouwens een van hen, Versteegen, later uit 
eigen beweging hem mededeelde. De pot zou wel ter plaatse zijn gevonden, de 
kralen waren echter toegevoegd. Vindplaats van deze laatste onbekend, wat met 
het oog op hun aard wel erg jammer is. 
Het lijkt mij juister de vondsten Brunsting 39, 4o en 41, tezamen met enige 
andere aan de Krayenhofflaan in die dagen gedaan, te beschouwen als een groep 
van vondsten in 1923 op terrein Brunsting S gedaan, bij de bouw aldaar van de 
huizen Nos 110—136 door de aannemer v. d. Wagt, zoals in Verslag 1923 is 
geschied. 
We krijgen als zodanig dus : 
B. B. III 261—265, IV 441—447 en 617, VI 13—14 T. S. merken (m. 1030—1031) : 
munt van Marcus Aurelius; fragmenten in verslag 1923, pag. 22, No. 18, thans 

kist 1o1, signatuur 2 (uit deze scherven werd IV 617 achteraf samengesteld). 

Van „gesloten vondsten” kan hier geen sprake zijn, eer hebben we het uitschot 
van wat werkelijk werd gevonden. 
Op 23.4.-1923 zag ik dan ook ten huize van de uitvoerder van het werk een fraar 
glazen kannetje (ongeveer als Gem. Verz. B. c. 1 7), twee zeer kleine geverfde 
bekertjes met zandbestrooiing en fijne „karniesrand”, en een kruikje waarvan het 
type aan de „castra L. X. G.” deed denken — alles hier gevonden. Later (1926) 
werd mij door de in de nabijheid wonende Versteegen’s ongevraagd verzekerd, dat 
bij genoemd werk veel meer was gevonden, o.a. glas. 
Het bovengenoemde glazen kannetje had, blijkens een duidelijke verkleuring, 
half gevuld met een of andere vloeistof schuin in de grond gelegen. Het kwam, 
via de antiquair Frank, bij de havenmeester Blijdenstein terecht. Mij was het toen 
te duur. 
Ook dienen m. i. samengevat te worden Brunsting's vondst 36 en de voorwerpen 
B. B, VI 12 en XI 59 (zie voor deze voorwerpen Brunsting, pag. 34 bovenaan) als 
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vondsten in 1921 gedaan op het terrein hoek Oude Weurtse weg en Krayenhofflaan 
(Brunsting, terrein V) bij de bouw van noodwoningen aldaar. 
Van „gesloten vondst” kan ook hier zeker niet worden gesproken. 
(Op hetzelfde terrein in Sept. 1921 alsnog een fragment versierde 'I'. S. Drag. 37). 

Brunsting vondst 33 
B, B. IV 537, VI 49 en VII 98. 

Brunsting vondst 34 

B. B. III 313—315, IV 538, V 95, VII 99 en XI 338—340. 

Er is nog een andere, door Brunsting (vgl. pag. 34—35) niet vermelde vondst uit 
de onmiddellijke nabijheid der vondsten 33 en 34, nl: 
15.12.1932 bij aansluiting aan riolering in Krayenhofflaan op de hoek der Havik- 
straat, waartoe behoorden : 
B. B, III 316, 317; IV 539—541 en twee fragmenten van een T. S. kom Drag, 37, waarschijnlijk 

uit de fabriek van CIBISVS van Ittenweiler. Hierop : boompje: Fölzer 329, Arentsburg, 
zelfstandige figuur 8; dit boompje komt meer voor, o.a. bij de door Fölzer te Eschweilerhof 
gelocaliseerde groep, speciaal C A M BO; echter ook te Ittenweiler en wel bij VE R E- 
CVNDVS, zie Forrer, pag. 205, fig. 183 en 193, en bij CIBISVS, zie Knorr, 
Rottweil (1907), Taf. XXII 1. Zie ook Arcntsburg, pag. 113, groep 997—1006. 
Vogel: vgl. Fölzer 310, eveneens te Eschweilerhof. Zie Arentsburg, pag. 113, groep 1073—1183 ; 
Knorr — Sprater, Blickweiler enz. Taf. 80, 7 en 28. 
Beslissend lijken de zeer flauwe resten van een „eierlijst” uit omgekeerde driehoekjes bestaande, 
alsmede het geblokte randje, zie Forrer, pag. 208, fig. 200d, en tekst: waarschijnlijk dus fabri- 
kaat van Cibisus — Ittenweiler. 

De bij de vondsten 33 en 34 en de vondst van 14.12.1932 behorende fragmenten 
zijn mogelijk wat in de war geraakt, daar b.v. de opgave van Brunsting betreffende 
de T. S. merken m. 1280—1283 niet klopt met mijn aantekeningen. 
Deze kwestie is niet na te gaan, daar de voorwerpen nog steeds niet bereikbaar 
zijn. Intussen is ze van weinig belang, daar toch van strikt gesloten vondsten geen 
sprake kan zijn, en de vindplaats practisch dezelfde is. 
De bij de genoemde vondsten behorende fragmenten vermoedelijk alle in kist 

: 32 
102, signatuur 

Brunsting vondst 35 (26.4.1932 

B.B. [II 312 en IV 535—536. 

Brunsting vondst 32 

Van deze vondst in Gem, Verz. : 

B. B. XI 341—344 en B. C. I, 111. 
(Eén T, S, bakje en bord werden geschonken aan Mr. C. Prinzen. Ik heb geen reden om aan te 
nemen, dat het betreffende bakje hetzelfde onleesbare merk had als ons XI 343). 
Ik noteerde dat ik een derde bord had gezien, geheel gelijk aan ons XI 344, met gelijk merk 

Vondst Brunsting, pag. 160, 16, aangekocht December 1937 (afb. S8). 
Beeldje B. B. IX 54. 
Twee bekertjes B. B. III 408— 409. 
Kruik B, B. IV 720. 
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Afb. SS 

Brunsting vondst 37 

Signaturen voor zover niet (of onduidelijk) bij Brunsting : 

B. B. VII 143, X 226, XI 379—380. 
T. S. merken m. 1396—1398 15). 
BCe 1 113, 1l4en 122. 
B. E. XI 53. 

B IV 199 = van Buchem 1187. 

Zie voor bijbehorende fragmenten kist +1, signatuur En 

Brunsting vondst 38 
B, B. III 75 
En enkele kleine fragmenten versierde T. S., terloops vermeldt door Brunsting, pag. 35 en 190, 
waarvan één met eierlijst, Fölzer, type S4 (la Madeleine; deze cierlijst groter dan Fölzer, 
type 960) ; één met de krijger als Walters, Cat. British Mus. M. 1441, pag. 273 — dit fragment 

volgens F'ölzer, pag. 5 van Luxcuil. 
Dezelfde krijger, en ook overigens versiering in dezelfde trant als die van ons fragment, op een 
cker Drag. 30, afgebeeld Oswald-Pryce, Pl. XXIX 11 en aldaar toegeschreven aan Luxeuil. 

Onze scherven dus vermoedelijk ook fabrikaat van Luxeuil. 

Brunsting vondst 42, aangekocht 1936 (Brunsting Pl. XII) 

B. B. III 382 
B. E‚ II 29 (mogelijk bij vergissing genummerd 27) 
De twee bijbehorende kruikjes waren door de vinder reeds van de hand gedaan ! 

15) De lezing van m. 1397 als PRID [.FEC] — zie: Brunsting pag. 189 en 190 — 

lijkt onzeker. Zie voor de lezing van XI 380 C, 1. L. XIII. 10010. 945. 
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Uitbreiding der R. K. Zusterschool aan de Krayenhofflaan bij de R. K. Kerk 
achter het bestaande gebouw, dus op enige afstand West van de weg, 1926. 
Ik zag een hier gedane grafvondst bestaande uit 4 of 5 kruikjes van het in deze 
buurt gewone slanke, latere type. 
Twee kleine lampjes van type Niessen LXXVIII 2098. 
Potje, waarin de brandresten zouden zijn gevonden, lichtbruin geverfd met witte 
breuk, door bestrooiing met kleikruimels ruw gemaakt, de wand ééns ingesnoerd. 
vgl. Niessen XCII 2404—2414. 
Deze vondst is in het bezit van de zoon van de aannemer Braam gebleven. 
Zelf op dit terrein nog verzameld : 

B. B. VIT 136, XI 422 en T. S. merk m. 1059. 
(De aanvulling van m. 1059 tot V [ENI] CARVS op grond van eigenaardigheden in de 
beginletter, vgl. Arentsburg, Ludowici II, pag. 285 en het van ouds in de Gem. Verzameling 
aanwezige m. 46). 
B. E‚ XII 63 (deksel in bronsblik van een schuifdoosje). 

Enige fragmenten, o.a. van een jachtbeker, in kist 41, signatuur Ed 

Vondst Brunsting, pag. 130 bovenaan. Geschenk Brunsting 1936. 
B. B, II 413, 414, met twee effen bronzen ringen en een stuk lood. 

MARIALAAN, aangelegd omstreeks 1904 

Vroeger liep een oude weg (of pad) tussen de voormalige villa Leeuwenstein en 
Marialaan, ten Zuiden van en evenwijdig aan deze laatste. Hij werd eerst voor 
enkele decennia van de lijst der openbare wegen afgevoerd, na reeds geruime tijd 
in onbruik te zijn geweest. Op de oorspronkelijke kadastrale kaart staat hij nog 
langs de ongebroken doorlopende Zuidgrens der percelen B. 47, 48 en 49 aan- 
gegeven door een stippellijn. Zie ook oudere stafkaarten. 
In 1929 werd de Marialaan gerioleerd. Gemeentewerken verzuimde mij hiervan 
tijdig te verwittigen. Toen ik na ontvangen bericht 25 September op het terrein 
kwam, was het werk reeds afgelopen. 
Volgens Brunsting pag. 10 zou niets zijn gevonden. 

Brunsting vondst 24, Juli 1930 

Enige bijbehorende fragmenten in kist 41, signatuur En 

Brunsting vondst z1, Juli 1933. (Afgebeeld bij Brunsting Pl. 12). 

De signaturen, voor zover niet door Brunsting gegeven : 
B. A. VI 29, B. B. IX 40, Bc I 120 en 127, B. E. III 144 en XII 60. 
Hier waren ook as en beenderresten gevonden. 

15 Mei 1933 en volgende dagen, gevonden bij het graven van fundamenten aan 
de Marialaan : 

Kruiken B. B, IV 581—582 en V 96. 
Fragment van T'. S-bakje Drag. 46, B. B. XI 375. 
Verbrand fragment van bodem van T. S-bord met merk (m. 1108) 
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geheel gelijk aan Gem, Verz. m. 31, welk laatste, door Zangemeister verkeerd gelezen, in 
CIL XIII 10010 voorkomt onder No. 349. Onze beide exemplaren behoren dus onder ibid. 350, 

terwijl 349 moet vervallen, 
Fragmenten van ten dele verbrande T. S., waarbij Drag. 31, 32, 27, 33 en 40. 
T. S. randfragmenten (verbrand) van bord Curle 15 (d. i, het type behorende bij bakje Drag. 46 
(zie boven). 
Randfragmenten van T. S. vaasje zonder randribbel, vgl. Niederbieber, type 24, pag. 32. 

Fragmenten van meerdere zgn. wierookvaasjes, enz. Zie kist 108, signatuur E 

MARIALAAN BI KRAYENHOFFLAAN, op het land vroeger van Mr. Scheers 

(alwaar vroeger gegraven namens de Gem. Museumcommissie, zie Verslagen 1909 
en 1910), bij het graven van een kalkkuil, October 1934. — Geschenk van 
Drs. Brunsting. 

Enige fragmenten van T. S. borden Drag. 18/31. 
Zeer vele fragmenten van gemarmerde bakjes en schaaltjes met rond naar buiten omgebogen rand 
in de trant van Drag. 35/36 (zonder barbotineversiering op de rand). 

VOORSTADSLAAN 

Deze weg, alhoewel reeds voorkomend op de kaart van van Deventer, is blijkens 
de wijze waarop hij de akkerpercelen doorsnijdt, toch, van de stad af gerekend tot 
aan de Waterstraat, zeker geen oeroude weg. Het deel van Waterstraat tot aan de 
Dikke Boom is voortzetting van de wel oeroude Waterstraat (—= Hoogeweg). 
Zie voor de betekenis van de hier gedane vondsten voor het bepalen van de 
grenzen van het grafveld Brunsting, pag. 9. 

Brunsting vondst 25 

zi Mei 1929 vernam ik te laat, dat men bezig was met het rioleren van de 
Voorstadslaan tussen Biezenstraat en Waterstraat. De volgende dag bleek mij, dat 
het werk reeds was afgelopen en de herbestrating onderhanden. 
Gemeentewerken bezorgde mij als van deze riolering afkomstig de voorwerpen 
van bovengenoemde vondst. De signaturen, voor zover niet door Brunsting 
vermeld : B. C. 1 121, B. E. II 21, V. 71 en XIV 26. 
Een en ander was gevonden dicht bij de uitmonding der Biezendwarsstraat. 
Overigens zou in de sleuf niets bijzonders zijn waargenomen. 

Brunsting vondst 26 

Bij riolering van de Biezendwarsstraat in 1928 in de Noordberm van de 
Voorstadslaan, 
In 1933 enige vondsten aan de Voorstadslaan op een terrein tegenover de 
Niersstraat. Zie : 

Brunsting vondst 27 

Signaturen, voor zover niet door Brunsting vermeld: B. B. VII 130 en T. S. merken 
m. 1109— 1110; m. 1110 fragm. borden Drag. 31 vgl. Niederbieber, Pl. IX No. 71. 
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al B 5 33 
Vele T. S. en andere fragmenten hebben sterke brandsporen. Zie kist 104, signatuur 4 

Brunsting vondst 28 

Op terrein der Wattenfabriek (Brunsting K). 

Het door Brunsting vermelde T. S. fragment met merk is m. Ill: AM MIVS F 
(vgl. Arentsburg XXXV 7), op voctje van Drag. 33. Dit merk n'ct bij Brunsting. 

Brunsting vondst 29 

Betreffende de hierbij behorende spiegel noteerde ik destijds o.a. (kort na de vondst) : „met aan- 
zet van handvat, zeer fraai en met veel rood „email” versierd, verder met vele rode, groen ver- 

kleurde sierknopjes van pàte (?), waarvan vele bij het hanteren en schoonmaken zijn verloren 
gegaan : ze bleken zacht geworden en vielen in kleine stukjes uiteen”. 
Deze spiegel c. a. zou op geringe diepte zijn gevonden, los in de grond. Ook mij werd verzekerd 
dat er zich houtresten hadden bevonden in de aanzet van het handvat. 

Brunsting vondst 30 

Zie Verslag 1923, pag. 8/9 en voor de beschrijving der voorwerpen pag. 14 vlgg. 

Voorwerpen eveneens gevonden op het terrein bij de machinefabriek, aangekocht 
van Versteegen 1928. 

B.B, II 299—303, 333 en 334 
III 291—300 VIT 114117 
IV 459—469 X 176—179 
V 92— 94 XI 345—350 

VI 48 
En enige fragmenten versierde T.S.: 
5 kleine fragmenten (2 x 2 passend) van een sterk verbrande kom Drag. 37, waarop : „cierlijst” 
met de vaasjes Fölzer 948, 
Dubbele bogen waarin golflijn Fölzer 810. 
Tussen deze bogen het kopje in ring Fölzer 557. 
In die bogen waarschijnlijk het mandje Fölzer 732. 
Fabrikaat van DEXTER, Trier, & 160—210, vgl. Fölzer pp. 60 en vlgg. Mitt. Heddernheim IV, 
pag. 158 vlg, enz. 
Voorts nog een randfragment met eierlijst van Drag. 37. 
Zeer klein wandfragment van T. S. potje Déch. 67. 
Klein, zwart verbrand randfragment van Drag. 35/36 (zonder barbotine ?). 

Deze fragmenten niet bij Brunsting. 

Tezamen gevonden op land van van Kempen, Zomer 1936. 
(Geschenk van Brunsting 1936). 

Een aantal zwart gebrande T. S. fragmenten, waaruit B. B. XI 402, ongewoon model (zie 
Brunsting, pag. 47, voetnoot 33), XI 403 Drag. 35 en T. S. merk m. 1390 op Drag. 18. 

Zie verder kist #1, signatuur 2 shierbij fragmenten van Drag. 27, 35, 36 en 18. 

In 1948 is in het Hese veld (o.a. bij de Marialaan) veel gegraven voor de aanleg van 
wegen en de bouw van zeer vele woningen. Van vondsten wordt niets gemeld. 
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BINNENSTAD 

Vondsten in de binnenstad, waaronder grafveld uit de 4e eeuw 

VONDSTENKAART' VOOR DE OUDE STAD 

BINNEN DE WALLEN 

Na de eerste grote stadsbrand van het rampjaar 1944, nl. die van 22 Februari, 
tekende ik op verzoek van Dr. Holwerda in de opvolgende Paasdagen op een 
kaart van Nijmegen, waarop de omvang der toenmalige verwoesting was aan- 
gegeven, de plaatsen aan, waar tot dan toe, voorzover mij bekend, binnen de 
oude stadswallen Romeinse vondsten waren gedaan. Ik voegde hierbij korte 
desbetreffende aantekeningen. 
Zulks in verband met plannen tot het doen toezicht houden bij de opruiming der 
bouwvallen van het verwoeste stadsdeel, waartoe het merendeel der straten 
behoorde, waar dergelijke vondsten konden worden verwacht. 
Een tijdlang is dergelijk toezicht uitgeoefend door een hiertoe overgekomen 
ambtenaar van R. M. v. O, te Leiden, later door een ervoor geëngageerd Nijmeegs 
jongmens. Ook ik was herhaaldelijk ter plaatse. 
Vrij spoedig bleek het nutteloze van dit alles. 
De opruiming geschiedde met een niets ontziende ruwheid, zodat het uitge- 
breide terrein een chaos werd. En met het uit NSB'ers bestaande gemeente- 
bestuur en de alles dominerende bezetters kon natuurlijk niet in contact worden 
getreden. 
Er is bij het opruimen der kelders en verdere substructies veel, ‘en meest tot 
diep in het natuurlijk zand, gegraven. Misschien is hier of daar wel iets voor de 
dag gekomen : een bekende Nijmeegse handelaar in antiek leek me nl. wat a! 
te gul met verzekeringen, dat niets werd gevonden. 
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Iets bepaalds heb ik echter in dit stadium noch gezien, noch gehoord. 
Blijkens de kaart bestonden de bekende vondsten bijna uitsluitend uit : 
1°. een grote serie uit de tijd van Ulpia Noviomagus aan beide zijden van 

Hout- en Lange Hezelstraat ; 
2°. een grote serie uit zéér late tijd in de bovenstad op het terrein, ongeveer 

begrensd door Broerstraat, Ziekerstraat, Hersteeg en Burchtstraten. 
In 1945/46 is bij verdere opruimingswerken en de bouw van noodwinkels een 

en ander gevonden aan Broerstraat, Mariënburg en Zeigelbaan. Het is echter 

wel zeker, dat de scharrelaars in oudheden meerdere vondsten hebben kunnen 

doen zoekraken ! 
Zie voor enige vondsten in 1947 onder Broerstraat. 
Betreffende de laat-Romeinse nederzetting alhier kennen we twee begraaf- 

pldatsen, nl. het veld door Kam aangeduid met O en OO en omgeving op de 
Hunerberg, en het terrein Broerstraat, Nieuwstraat, Mariënburg c.a. 
Voorts enkele voorwerpen uit Hatert (Heidepark) en fragmenten en munten 
van Valkhof, Hunerpark, St. Stevenskerkhof en Kannenmarkt, waarvan de be- 
tekenis voorlopig nog niet duidelijk is. 
Enig verband met het kleine castellum op Heumensoord ligt voor de hand.) 
Waar die nederzetting zelve lag weten we nog niet. Een belangrijke, wellicht 
beslissende, faze van de topografische wordingsgeschiedenis der latere stad is 
dus nog onbekend. 
Ook bij de omvangrijke gravingen in het in 1944 door bommen, brandstichting 
enz. verwoeste deel der stad, ter algehele opruiming van fundamenten, kelders en 
verdere substructies, werden dienaangaande, voor zover ik weet, geen indicaties 

verkregen. 
Tufsteen zag ik, behalve dan in het geruïneerde ZW deel van de St. Stevenskerk, 
alleen in de grondkerende muur rond het St. Stevenskerkhof achter de huizen 
van het benedendeel van de Stikke Hezelstraat : vrij aanzienlijke resten van goed 
uitgevoerd metselwerk in regelmatige stenen van vrij klein formaat. Deze muur 
scheen oorspronkelijk naar de zijde der Stikke Hezelstraat vrij te hebben gelegen. 
Afb. 89, 1946, speciaal beneden het rondeel van de grondkerende muur rond 
St. Stevenskerk. 
Voorts kwam aan de overzijde der Stikke Hezelstraat, even boven de Jodengas 
en hieraan evenwijdig, een stuk tufsteenfundament voor de dag, vermoedelijk 
uit tevoren reeds gebruikt materiaal in latere tijd vrij slordig gemetseld. Zulks 
was, naar ik meen, ook het gevoelen van Dr. H, Brunsting, die op mijn aan- 

wijzing een onderzoek instelde. 
Zie voor een in 1941 aan de O. L. Vrouwentrappen tussen Steenstraat en 
Vleeshouwerstr. (zgn, Beziendershuis) gevonden tufsteenmuur beneden, pag. 271. 
Alhoewel hier eigenlijk niet ter zake dienende, dient te worden opgemerkt, dat 

1) De Frankische potten, aanwezig in Verz. Kam als afkomstig uit Hees, zijn wat vindplaats 
betreft voorlopig nog zéér verdacht ! 

M.D. Febr. 1948 
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weer vele van de weggebroken kelders geheel of ten dele uit mergelsteen bleken 
te zijn gebouwd. 
Tussen Gerard Noodt- en 3e Walstraat werden de daar in de grond nog aan- 
wezige resten van de oude stadsmuur uitgebroken, De kern ervan bestond uit 
vrij onregelmatige brokken van een zéér taaie, gele mergelsoort in een zeer 
harde, grijze mortel. Het stuk hakken ervan was zwaar werk ! 
Bij de bouw van de (oorspronkelijke) Electrische Centrale aan de Oude Haven 
(1911) bleek ook daar de stadsmuur een kern van mergel te hebben gehad. 

KORTE BURCHTSTRAAT 

Aantekening der Museumcommissie (zie ook Gemeenteverslag 1852 pag. 70) : 
In de maand Juli 1852 zijn bij de vergraving in een kelder in een huis A No. 10 
aan de Burchtstraat gelegen en toebehorende aan de heer van Ulft, ter diepte 
van twee en een halve Nederlandse el gevonden de voorwerpen, thans in Gem. 

Verz. onder B. B. III 103. VI 4. XI 82. 
In de nabijheid dezer voorwerpen lag het doodshoofd ener vrouw, terwijl twee 
derzelve gevuld waren met as. 
Volgens adresboek Nijmegen 1868/69 : 
J. A. J. van den Ulft, suikerbakker, Burgstraat A. 10. 
In een later adresboek : 
J. W. van Riemsdijk, confiscur, Korte Burgstraat A. 1o, thans dus het pand 
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Korte Burchtstraat 14, bewoond door de banketbakker A. A. ‘Th. van den Aerde, 
het tweede huis ten Oosten van het Kerkegasje. 
Korte Burchtstraat? Verslag 1879: IV 212, VI 33, XI 83, gevonden in de 
Burchtstraat tegenover het Stadhuis, bij het leggen der waterleiding. 
Zie verder bij Burchtstraat en Lange Burchtstraat. 
Smetius, Oppidum Batavorum pag. 30 : „Accepi a senibus, eum cellae foderentur 
sub curia urbica, plurima et varia antiquitatis monumenta eruta fuisse”, 

LANGE NIEUWSTRAAT. 

Hoekhuis Lange Nieuwstraat en Lange Burchtstraat, later banketbakkerij Rups, 
thans fotohandel van Raay; Smetius, Oppidum Batavorum p. 30 : 
In October 1640 werden in dit huis, toen bewoond door de bakker Rudolphus 
Johannides, bij het graven van een keldertje gevonden: „pocula antiqua duo, 
alteram oblongum rubrum, alterum brevius et nigricans” (waarschijnlijk dus 
laat-Romeinse bekers in T, S. en zgn. „Firnissware”). 
Bij Kam van de verbouw van dit huis in 1920 een vrij vroeg T. N. urntje (?). 
Verslag 1870, b. III 141, thans III 96: Fen zwart vaasje op spitse voet, hoog 
19 c.M. Gevonden bij verbouwing van een huis in de Nieuwstraat. Geschenk 

van de heer Mr. J. C. Riveaux. 
Deze heer bewoonde een huis aan de Lange Nieuwstraat aan de Oostzijde, 
dicht bij de Burchtstraat, thans No. 5. 
In verzameling Kam een ruwwandig laat bord, vgl. Alzei type 20, en kan(?), 
als afkomstig van de bouw der zgn. Familicbioscoop (thans Olympia-thcatcr, 
Lange Burchtstraat No. 8/Lange Nieuwstraat 7—11). 
In Gemeentemuseum als afkomstig van verbouw in 1913 een beker in „Firniss- 
ware” met graffiet III 257 (verslag 1922). 
De scherven hiervan door mij aangekocht van de antiquair Giovannini Sr. Bij 
deze zag ik toen meerdere voorwerpen, die van dezelfde bouw afkomstig zouden 
zijn, o.a. een hoge beker met „Zapfenfuss” in late T. S. met barbotinever- 
siering, die, naar ik meen, naar de verzameling-Kam is gegaan. 

Verslag 1908: beker (III 98) en stenen kraal (B. A. VI 13a), gevonden in de 
Lange Nieuwstraat bij het leggen der riolering. 
In 1925 deelde de antiquair Grandjean P. C. Jr. mij mede, dat bij de riolering 
van de Lange Nieuwstraat veel was gevonden, speciaal met witte verf versierde 
„Firnissware”. Dat bij die gelegenheid veel moet zijn gevonden, hoorde ik 

meermalen ook van anderen, 
Lange Nieuwstraat 22.9.1931. Bij afbraak van het huis aan de Oostzijde der 
Lange Nieuwstraat No. 29, schuin tegenover de Korte Nieuwstraat, en bij het 
maken aldaar van een speelplaats c.a. voor de scholen der Zusters J.M.J. aan 
de Oude Stadsgracht, werd een twec-orige kruik gevonden in „braunmarmo- 
riertes” aardewerk als Niederbieber pag. 45 vlgg. Een der oren ontbrak, overigens 
geheel gaaf. 
Nadere vondstomstandigheden konden niet worden achterhaald. 
Thans IV 568. Zie verslag 1931. 
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Door toedoen van de architect Charles Estourgie ten geschenke ontvangen 
van de Eerw. Overste der Zusters vn. 

KORTE NIEUWSTRAAT 

Verslag 1908 B. A. VI 19b „spinsteentje” 
B. E‚ XI 15a metalen naald 
B. B. IV 209 kruikje 

als gevonden in de Korte Nieuwstraat bij het leggen der riolering. 
30 April 1923. 
Ik vernam bij gelegenheid van bezoek aan het nieuwe Pensionaat Mariënbosch 
(bij H. Land) van de aannemer Bakkers, dat indertijd in de Korte Nieuwstraat, 
pakhuis van v. d. Berg, zeer veel scherven gevonden zijn en vlak bij het vossegat 
een urn met beenderen. 
11 Juli 1932. 
Van de architect Ir. J. G. Deur ontvangen een flesvormige pot met ongewone 
tulpvormige monding (B. B. IV 719), gevonden bij bouw pakhuis van de firma 

Gebr. van Campen tussen Korte Nieuwstraat (thans No. 23) en Grutberg (thans 

No. 12); vgl. b.v. Koenen, Gefässkunde XX 19 en 20. 

GRUTBERG 

Verslag 1879 III 106, 107, gevonden op de Grutberg bij het leggen der waterleiding. 

Verslag 1896 III 108, 109, gevonden op de Grutberg. 

G. van den Ing deelde mede, dat hij op de Grutberg vóór perceel No. 10 de 
resten gevonden had van een muur in tufsteen en keien. 

PAUWELSTRAAT 

Verslag 1908 III 101, XI 85, gevonden in Pauwelstraat bij het leggen der riolering. 
Verslag 1908 III 100, gevonden in Pauwelstraat. Geschenk v. d. Hr. J. H. F. 
Bontekoe, 
5 Augustus 1932 B. B. IL 430, gevonden in het perceel Pauwelstraat Noordzijde 
Nos. 32-34 (vroeger werkplaats van de zadelmaker Mengsen) in het portaal 
achter de voordeur van het bovenhuis, volgens opgave ongeveer 80 c.M. beneden 
de begane grond op het zand. 
Door bemiddeling van de bouwkundige ten geschenke ontvangen van de firma 
v. d, Berg. 
Zie voor Pauwelstraat ook onder Mariënburg. 

KAASKORVERSGAS EN OMGEVING 

Volgens verslag 1897 werd in dat jaar een kruik aangekocht, eveneens van 
„braunmarmoriertes” aardewerk als door Oelmann besproken in Niederbieber, 
en gevonden in de Kaaskorversgas. T'hans genummerd IV 211. 
Vanuit de Broerstraat gerekend liggen aan de Zuidzijde der Kaaskorversgas 

229 



drie percelen achter elkaar: ten eerste het hoekhuis Broerstraat No. 25, vroeger 
winkel van Mentink, nadien lunchroom of „cafetaria” van Heck; hierachter 

een zich tot aan de Korte Nieuwstraat uitstrekkend perceel, vroeger vergaderings- 
en schoolgebouw van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, nadien 
magazijn der firma v. d. Borg (achtereenvolgens Kad. Nijm. C. 674, 3485, 3605 en 

3745); hierachter weer een vroegere gemeenteschool, later school der Eerw. 
Zusters J.M.J. (Burchtstraat) (achtereenvolgens Kad. Nijm. C. 673, 3486), thans 
eveneens eigendom van v. d. Borg. Zie afb. go. 
Enige jaren geleden werd het vroegere Nutsgebouw ingericht tot magazijn 
der firma A. A. v. d. Borg, Broerstraat. Bij de hiertoe nodige verbouwing werd 

een en ander gevonden in 1928, dat in handen geraakte van Pater V. J. Beukers 
SJ. leraar aan het St. Canisiuscollege, en mij door deze 29.3.1929 werd getoond. 
De voorwerpen waren stuk gestoten, maar nagenoeg compleet aanwezig. Blijkbaar 
een grafvondst uit laat-Romeinse tijd, waarvan het meest typerende stuk een 
grote kruik met twee oren in „braunmarmoriertes” aardewerk van middelmatige 
kwaliteit, vgl. Niederbieber Abb. 27 tvpe 2K. Verder noteerde ik twee hoge 
deukbekers in harde, grijze „Firnissware” met potloodachtige glans, twee buikige 
potjes met smal, zgn. hartvormig randprofiel, hard gebakken en nogal grof. ?) 
— Het hierboven op de derde plaats genoemde gebouw werd later eveneens 
door de firma v. d. Borg aangekocht en in 1933 ter stichting van een nieuw 
magazijn geheel gesloopt. Achter het schoolgebouw bevond zich een open 
ruimte, die als speelplaats werd gebruikt en aansloot bij de speelplaats van het 
voormalige college der Eerw. Paters Dominicanen aan de Lange Nieuwstraat, 
waarover straks. De gehele oppervlakte van het perceel werd nu bebouwd. 
Bij de hiertoe nodige gravingen werden in October en November 1933 vele 
resten van lateren tijd gevonden, waarbij een zeer zeldzaam apothekerspotje in 
waarschijnlijk 16e eeuwse Noord-Nederlandse majolica, thans Gem. Mus. C. 
IV 224 (Vgl. voor dergelijke voorwerpen Cat. Rijksmus. A'dam, Oud Aardewerk, 

1917, pag. 31 vlgg., Afb. 129). Nog enige andere voorwerpen van „middeleeuwsc” 
oorsprong hebben in de gemeentelijke collectie een plaats gevonden, 
Voorts werden veel Romeinse oudheden gevonden, vooral bij de ontgraving 
der voornoemde open ruimte. Volgens ontvangen mededelingen hebben deze 
zich meest in gave toestand in de grond bevonden. Wat mij in handen kwam was 
dan ook gaaf of kon worden gerestaureerd. 
Zo bevinden zich in de Gem. Verz. van deze vindplaats de nummers aardewerk 
B. II 355, 356; III 360, 361, 362, 363, 364; IV 6o2, 603; V 109, 110, 111; 

VI 62 ; VII 131, 132 ; VIII 34; XI 368 en 369 ; 

voorts een Romeinse munt van Augustus M. Br. Coh. 276, verworven 21.11.1933 ; 
verder een iets beschadigde, overigens fraaie bronzen fibula en een bronzen 
armband. 
Enkele andere voorwerpen werden later, naar ik vernam, door de aannemer 

2) Zie voor de hier genoemde huizen en het voormalige kloostererf cen uitvoerig opstel, 

door mij afgesloten Dec. 1950, 
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J. de Groot aan Dr. A. J. Henneman van Sanatorium Dekkerswald ten ge 
schenke gegeven. 

TERREIN VOORMALIG DOMINICUSCOLLEGE 

Ook voordat zo overvloedige vondsten in deze omgeving waren gedaan, was 
reeds lang mijn aandacht gevestigd op het voor een groot deel nog openliggend 
terrein van het Predikherenklooster, dat in 1293 aan die Paters was afgestaan 
en waarop toen reeds een kapel stond. 
Pater Meyer, en na hem van Schevichaven, schreven, dat deze kapel, omtrent, 
resp. in 1280 daar zou zijn gebouwd. 
Dit jaartal berust blijkbaar op een mededeling van In de Betouw, waarvoor 
men echter in de door deze medegedeelde of andere bronnen, voor zover mij 
bekend, geen steun vindt. Ik ben, ook met het oog op de persoon van de 
toenmalige, door van Berchen genoemde eigenaar, geneigd dic kapel als in 1293 
reeds oud te beschouwen. 
Toen de gemeente Nijmegen na jarenlang onderhandelen een groot deel van het 
bedoelde terrein aangekocht had om tot uitbreiding van het stadhuis te kunnen 
geraken, en vervolgens de beschikking over een deel van het aangekochte (nl. het 
gebouw aan de Lange Nieuwstraat, waarin tot 1927 het toen naar Neerbosch — 
Witte Poort — verplaatste St. Dominicuscollege gevestigd was, en het onmid- 
dellijk hierachter gelegen, tot speelplaats gediend hebbende, open terrein) had 
verkregen, heb ik dan ook pogingen in het werk gesteld, om, vóór de vestiging 
aldaar van de kantoren van de Gemeenteontvanger zulks bezwaarlijk zou maken, 
tot een onderzoek van genoemd open terrein te geraken. Dit terrein sloot aan bij 
de speelplaats, waaruit in 1933 bij de bouw van een magazijn voor de firma v. d. 
Borg zo overvloedige vondsten te voorschijn waren gekomen. T'ussen beide bestond 
echter een vrij aanzienlijk niveauverschil. Dr. Holwerda werd wederom bereid 
gevonden zijn steun te verlenen. 
In September 1935 was deze zaak zo ver gevorderd, dat om verlof tot graving kon 
worden verzocht, en aan de gemeente verdere hulp in de vorm van beschikbaar 
stellen van werklozen, of in die ener subsidie, kon worden gevraagd. Het verlof 
werd zonder bezwaar verkregen, verdere medewerking echter door B. en W. 
geweigerd. 
Reeds jaren geleden was bepaald dat de gelden die ten behoeve der muscum- 
commissie jaarlijks worden uitgetrokken (waarvan het bedrag ondertussen trouwens 
zeer sterk was verminderd) niet tot het doen van opgravingen e. d. mochten 
worden gebruikt. Dit onderzoek is dus ten dele uit ter beschikking van Dr. Hol- 
werda staande fondsen, verder grotendeels door mij uit eigen zak bekostigd. 
Op Maandag, 30 September 1935, werd begonnen met het onderzoek waartoe 
Dr. Holwerda zijn beide voorwerkers, Bos en Scholte, naar hier had gezonden. 
Reeds op 2 October stond vast dat geen resultaat zou worden bereikt. Niet alleen 
werden in de gegraven sleuven tal van resten van vroegere, vrij recente bouw- 
werken, putten enz. aangetroffen, maar ook werd bij proefgravingen het natuurlijke 
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zand steeds weer eerst op 3 tot 342 M. 
diepte bereikt, zodat met het oog op de 
omringende gebouwen omvangrijk 
schoorwerk nodig zou zijn geweest. 
Hiervan moest worden afgezien. Het 
schijnt dus, dat het terrein hier sterk 
was opgehoogd : het lag dan ook aan- 
merkelijk hoger dan de onmiddellijk 
aangrenzende open ruimte, waaruit in 
1933 vondsten waren verkregen (zie 
onder Kaaskorversgas). 

De bovengrond bevatte nagenoeg geen 
cultuurresten : behalve enige onbe- 
langrijke scherven van latere tijd slechts 
twee, die het bewaren waard leken, 
waarvan één een randfragment van een 
potje met rand van hartvormig profiel 
in typisch Urmitzaardewerk (zie Nie- 
derbieber, pag. 70). 
Nader zou moeten worden nagegaan 
of dit terrein van ouds tot het kloos- 
terterrein behoorde. Dit laatste is zeker 
niet zo groot geweest als b.v. door 
v. Schevichaven in zijn Oud Nijmegens Afb. 91 

Kerken, Kloosters enz. pag. 78 wordt 
verondersteld. Hierover een uitvoerige verhandeling van mijn hand, zie pag. 250 

noot 2). Afb. gr. 

UITBREIDING VAN HET STADHUIS NAAR HET ZUIDEN, LANGS 

LANGE- EN KORTE NIEUWSTRAAT IN HET RAMPJAAR 1940. 

Met het oog op de vele en belangrijke vondsten voor en na in deze omgeving 

gedaan, waarover elders is bericht, had dit werk onze bijzondere aandacht, en werd 

voor een bepaling, strenger dan hier anders te verkrijgen, in het betreffende 

bestek gezorgd. 
O.a. werd hierdoor de bevoegdheid gegeven om bij eventueel waar te nemen, 
voldoende belangrijk lijkende verschijnselen het werk ter plaatse stop te doen 
zetten, teneinde een behoorlijk onderzoek mogelijk te maken. Gehoopt werd nl. 
niet alleen op vondsten uit Romeinse tijd, maar ook op sporen van het oorspron- 
kelijke klooster en de volgens Willem van Berchen hierbij gestaan hebbende kapel. 
Dr. J. H. Holwerda had zijn hulp en die van de ervaren voorwerkers van het 
R. M. v. O. te Leiden toegezegd. 
Van deze bevoegdheid en hulp behoefde geen gebruik te worden gemaakt. 
Onze hoop was vnl. gevestigd op het sinds onheuglijke tijd open liggend binnen- 
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terrein, dat laatstelijk als kloostertuin en speelplaats was gebruikt. Over cen procf- 
graving op die voormalige speelplaats in Sept./Oct. 1935 werd reeds bericht : 
ze bleef zonder enig resultaat. 
Ook nu leverde dit binnenterrein niets, behalve in de weg vanaf de — bij afbraak 
oorspronkelijk gebleken — kloosterpoort, die zich tot dan toe aan de Lange 
Nieuwstraat naast het stadhuisterrein bevond, naar het klooster (afb. gz): hier werd 
enig Romeins aardewerk gevonden en meen ik de rest van een door de werklieden 
reeds vernield graf in de grond te hebben waargenomen. 
Het overige binnenterrein scheen reeds vroeger vergraven. De aard dezer vergraving 
kon niet worden vastgesteld, daar het onderhavige werk op onoverzichtelijke wijze 
werd uitgevoerd, en het terrein door zijn helling naar Zuid èn naar West daartoe 
ook weinig gunstig was, 

Van enkele, niet zeer oude muren werden de resten gevonden. Begonnen werd 
met het verloop ervan aan te tekenen : dit werd echter met het oog op het weinig 
belovende resultaat later opgegeven. Het zou echter kunnen zijn dat hier vroeger 
een gebouw heeft gestaan. De vondst van een stuk van een oud-formaat baksteen, 

waarop nog rest ener fresco-schil- 
dering, wekte verwachtingen, doch 
werd niet door andere vondsten 
van dergelijke aard gevolgd. 

Zie voor vondsten in en bij het 
„ambulacrum” der Paters Predik- 
heren : Smetius Oppidum Bata- 

vorum, pag. 29/30. 

Bedoelde kloostergang is nog 

steeds grotendeels aanwezig ten 
Noorden naast de kerk, tussen de 
aan de Broerstraat gelegen huizen 

en de pastorie. 

(Mijn broer, Pater Dr. L. M. Fr. 
Daniëls O.P., merkte op dat het 

woord ambulacrum niet pleegt ge- 
bruikt te worden voor de klooster- 

zang, doch eer voor de klooster- 
hof). 

Het zou dan echter hier moeten 

zijn als indertijd (Januari/Febru- 
ari 1927) in de Bevnumsgas, toen 

de voormalige tuin van het zgn. 

Canisiushuis ten behoeve van 
kelders onder een daar te stichten 

gebouw geheel werd uitgegraven. 
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Ook hier werden vrijwel geen gebouwsporen meer aangetroffen, niettegenstaande 
er volgens archivarische gegvens en ook blijkens de grote, in het Gem. Museum 
aanwezige, geschilderde plattegrond der stad, het eigenlijke Canisiushuis moet 
hebben gestaan. Onder het plaveisel der Beynumsgas was het natuurlijke zand 
dáár nog tot vlak onder de straatstenen op vermoedelijk natuurlijke hoogte 
aanwezig, ter plaatse van de nieuwbouw lag het echter veel lager. 

Hoe het in dit opzicht hier was gesteld werd niet duidelijk, in verband zowel met 
het reeds vermelde aflopen van het terrein, als met de onderkeldering van de 
strook oude huizen langs de begrenzende straten en het verschuiven der rooilijn 
van de Lange Nieuwstraat naar het Westen, In elk geval bleek het terrein ook nu, 

als in 1935, vermoedelijk ter egalisatie aanmerkelijk opgehoogd : aan de Zuidgrens 
der voormalige collegegebouwen daalde de grond zelfs plotseling meer dan een 
Meter. Ook ligt het Noordelijk deel van de oude kloostergang (thans bergplaats) 
aanmerkelijk lager dan de ten Noorden aansluitende huizen. 
Buiten enkele weinig belangrijke voorwerpen uit latere tijd, die vnl. uit de vele 
latere putten van diverse aard te voorschijn kwamen, bepaalden de vondsten zich 
dus tot die van talrijke voorwerpen uit Romeinse, en wel alle uit laat-Romeinse 
tijd. Deze werden bijna alle min of meer gaaf ingeleverd, de beschadigingen 
waren bijna steeds van zéér recente datum. 
Aanmerkelijk vele kwamen voor de dag uit de ondergrond van het door Ir. J. J. 
Weve als stadsarchitect in 1887 ter plaatse van het oude „Emmaus gebouwde 
achterstuk van het raadhuis (laatstelijk archiefbcwaarplaats enz.), ondanks de vele 
daar aanwezig bevonden oudere en nieuwere fundamenten en putten. Uit de aard 
der zaak kwamen deze bij het ondergraven en omtrekken van het oude muurwerk 
toevallig en zonder vast te stellen samenhorigheid voor de dag. Verdere vondsten 
wederom niet op het binnenterrein, maar wel onder en bij de dat terrein om- 
zomende oude huizen, speciaal bij het funderen van de voormuur van het nieuwe 
gebouw langs de Lange Nieuwstraat, ter plaatse van de ten Z. bij de kloosterpoort 
aansluitende, kleine en zeer oud gebleken huisjes. 
De grotere voormalige collegegebouwen aan de Zuidhelft van Westzijde der Lange 
Nieuwstraat waren geheel en diep onderkelderd en leverden dus, voor zover mij 
bekend, niets. Aan de Korte Nieuwstraat kwamen echter weer meerdere Romeinse 
oudheden te voorschijn. Om mijn andere werkzaamheden kon ik het graafwerk 
natuurlijk wederom slechts zo nu en dan persoonlijk bezoeken. Het geregeld 
toezicht werd dus aan de namens de gemeente aanwezige technische ambtenaar 
overgelaten (afb. 93, 94). 
Het is de mensen hier, en niet alleen de arbeiders, nu eenmaal niet bij te brengen 
dat een vondst op haar plaats moet worden gelaten, totdat ze „in situ”” behoorlijk 
is waargenomen en onderzocht. Meestal kreeg ik dus weer slechts losse voorwerpen 

in handen, met als vrijwel enig verband, de data waarop ze werden verkregen. Dat 

ze echter alle van dit terrein kwamen is zeker. 
Metalen voorwerpen als bv. fibulae werden niet aangebracht. Verduistering 

hiervan is niet uitgesloten, te meer daar tijdens de besproken gravingen in de 
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Nijmeegse antiekhandel enig laat-Romeins aardewerk opdook, dat bezwaarlijk 
van elders afkomstig kan zijn geweest. 
In ieder geval is deze collectie van 47 stuks min of meer gaaf aardewerk, één 

herkenbare aardewerkscherf en 3 stuks glaswerk, alle van dit te midden der oude 
stad gelegen terrein, en wat de datering betreft geheel homogeen, van belang. 
Zij bevestigde de reeds bestaande en uitgesproken hypothese van een flink-groot, 
laat-Romeins en ten dele vroeg-Frankisch grafveld ter plaatse en in de omgeving. 
Ook schijnt nu de laat-Romeinse nederzetting wel wat belangrijker te zijn geweest, 
dan tot nog toe werd aangenomen ! 

De gevonden voorwerpen, voorzover Romeins e.d, dragen de volgende signaturen: 

B. B. II 439, III 414—425, IV 728—732, V 147—150, VI 77—82, VIT 149—160, 
X 431—436 en 439; B. C. 1 134—136 (afb. 95, 96). 
Ze werden half October 1940 naar het Rijksmuseum G. M. Kam overgebracht. 
Uit bovenstaand resultaat blijkt tevens, dat de proefgraving van Sept./Oct. 1935 
op een deel van hetzelfde terrein — waarvan verslag in het voorgaande — nict 

lichtvaardiglijk werd ondernomen ! 

BROERSTRAAT 5.6.1928. FRANKISCHE FIBULAE 

Door de architect M. Veugelers alhier werden aan het Gemeentemuseum bezorgd 
een fraaie gave fibula van wit metaalblik, en cen klein fragment van de beugel 
van een tweede dergelijk exemplaar, als gevonden bij een verbouwing van het 
achterhuis van perceel 19/21 aan Oostzijde van Broerstraat, vlak naast en ten 
Noorden van de R. K. Parochiekerk der Paters Dominicanen aldaar, thans in 
gebruik bij de firma Oostvogel (vroeger Jan v. d. Breekel, in kerkornamenten). 
Een der beide gaaf gevonden exemplaren was door de werklieden in stukken 
gebroken, zodat nog slechts een klein fragment ervan kon worden overhandigd. 
Deze beide thans onder de signatuur B. E. IV 236 (vroeger tijdelijk onder 
A. D. 19). (Afb. 97). 
Het bovendeel van een dergelijke fibula was reeds in de Gem. Verzameling 
aanwezig onder het verzamelnummer B. E‚ IV 82 (fragmenten van fibulac 
gevonden op de Hunerberg) en heeft thans de signatuur B. E. TV 237. 
Deze fibulae trokken ten zeerste de aandacht van Dr. H. Zeiss, zer Direktor van 

het Archäologisches Institut des Deutschen Reiches, Frankfurt a/M., kort nadien 
Professor te München, toen deze 11.5.1934 een bezoek aan het Gem. Museum 
bracht. In December d.o.v. deelde hij dan ook schriftelijk mede, dat „derartige 
Stücke vom sogenannten Blechfibeltvp am Rhein ungemein selten sind”. Aan cen 
toegevoegde uitnodiging om voor het tijdschrift „Germania” een artikeltje over 
onze museumexemplaren te schrijven, kon door mij wegens ander werk geen gevolg 
worden gegeven. 
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Bij een bezoek aan de vind- 
plaats, op 5.628 terstond ge- 
bracht, bleek, dat deze lag in 
den Z.W hoek van kloostergang 
en kloosterhof van het oude 
Broerenconvent, zodat het geen 
verwondering kon wekken dat 
vele doodshoofden en andere 
mensenbeenderen waren gevon- 
den. Overigens zag ik er in een Afb. 97 
benepen kleine ruimte te midden van allerlei afbraak op de gebruikelijke slordige 
manier, wat smalle sleuven voor betonfundamenten graven, zó dat van nader 

onderzoek geen sprake kon zijn. Andere vondsten werden er ook later, blijkens 
ingewonnen informaties, niet gedaan. 
Het feit, dat hier een paar van die tere fibulae zo gaaf bewaard waren gebleven, en 
de mededeling dat ze in de nabijheid van een nog al diep liggend geraamte zouden 
zijn gevonden, deden vanzelf aan een skeletgraf denken. Enige zekerheid was 
echter dienaangaande niet te verkrijgen. 

In verband met de fibulae-vondst van 5.6.1928 valt te vermelden, dat op 29.6.1947 
de heer Rijpkema, hoofdambtenaar ten stadhuize, mij ongevraagd mededeelde, 
dat er bij de graving tussen Kaaskorversgas en Korte Nieuwstraat ten behoeve van 
de herbouw van de firma v. d. Borg, op aanzienlijke afstand van kerk en voormalig 
klooster enige skeletten waren gevonden. Een behoorlijke waarneming dezer 
vondst zou van belang geweest zijn, in verband met de vroegere vondst van 
skeletten aan de andere zijde der kerk (verbouw Oostvogel in 1928). 
Deze laatste werden gevonden in de nabijheid van de oude kloostergang, en 
zouden dus die van daar begraven paters kunnen zijn geweest. Het merkwaardige 
was toen echter, dat tevens een paar zeer bijzondere, late fibulae werden gevonden 
(v. Buchem 1415, 1416), die aan een skeletgraf deden denken. 
Van vondstomstandigheden en bijvondsten der skeletten van 1947 is mij nicts 
bekend. Ook deze kans ging dus ongebruikt verloren ! 
Zouden hier ook skeletgraven kunnen zijn geweest ? 

BROERSTRAAT 1945—1948 

Op 3 Juli 1945 vernam ik langs een omweg dat onderaan de Broerstraat, Oostz, ter 
plaatse van een bij het bombardement van 22.244 totaal verwoest pand (het 
tweede vanaf de Pauwelstraat — het hoekhuis medegerekend — en uitkomend aan 
laatstgenoemde straat) een potje gevonden was, dat ten Gem. Arch. was ingeleverd. 
Nader vernam ik, dat het gevonden was op geringe diepte onder een betonvloer, 
tezamen met een ander potje, dat stukgestoten was, maar uit de scherven nog kon 
worden gereconstrueerd (afb. 98, 1, 2 en afb. 99). 
Deze vondst is zéér merkwaardig, daar ze voor de eerste maal een typisch Frankisch 
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nd 
spitsbuikig potje met raadjesversiering leverde. Dergelijke voorwerpen zijn hier 
vooralsnog uiterst zeldzaam. Het zeer late karakter der reeds vroeger belangrijk 
gebleven vindplaats wordt erdoor bevestigd en geaccentueerd. Vgl. Koenen, 
Taf. XX. 3 — Andernach (B. J. 86, 1888). Taf. XIII. 34, pag. 230 ; grafveld Rijns- 
burg (Holwerda, OMROL. N, R. V, 1924) o.a. No. 43, pag. 18 ; grafveld Swalmen 
(ibid. pag. zo, afb. 10) oa. 3, 5, 6. Vrij vroeg Merovingisch, wellicht nog 6e, 
anders vroeg-7® eeuw. Zie ook Koenen pag. 130 e.v. 
Het andere potje bleek van late, grove T. N. Vgl. b.v. Brunsting, p. 121 vlg. onder 
10 ; voorts afb. 99. 

Afb. 95 

Afb. 99 

grove zaajes verscezeng 

EEDE Dl DE 
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19 Mei 1947 

Dr. Brunsting (R. M. v. O. Leiden) deelde mede, dat ten behoeve van zijn 
museum kortelings uit de Nijmeegse antiekhandel waren aangekocht twee zeer 
late Romeinse voorwerpen, bij één waarvan als vindplaats de Broerstraat was 
genoemd. Blijkbaar gevonden bij de in gang zijnde gravingen ten behoeve van 
herbouw van de firma v. d. Borg aan Oostz. Broerstraat, tussen Kaaskorversgas en 
Korte Nieuwstraat. 

20 Mei 1947 

Ik vernam dat toevalligerwijze op het Gem. Arch. enige voorwerpen waren terecht- 
gekomen, afkomstig van graafwerk als vg. Speciaal twee zwarte drinkbekertjes met 
opschriften in witte verf, o.a. MISCE. 

Einde Mei 1947 

De antiekhandelaar Grandjean deed geheimzinnig mededeling van niet nader 
vschreven vondsten. 

18 Juni 1947 

Grandjean hield me wederom op straat aan, om te berichten dat in de laatste tijd 
veel Romeins was gevonden, naar hij zeide, bij de meergenoemde graving voor 
v.d. Borg, verder bij gravingen in Korte Nieuwstraat en Grutberg. 

Uit dit alles valt op te maken : 

1e. Dat ook nu weer het terrein tussen Dominicanerkerk en Pauwelstraat, Broer- 
straat en Nieuwstraat een rijke vindplaats is gebleken. 
Dat hier nog zoveel in de grond zat, zou gevolg kunnen zijn van het feit dat 
achter de rij vrij ondiepe huizen, ter plaatse (tot 1944) aan de Broerstraat 
gelegen, zich van Kaaskorversgas tot Korte Nieuwstraat twee zeer oude voor- 
name huizen uitstrekten, die tot in onze tijd in hoofdzaak onveranderd 
zouden kunnen zijn gebleven. 

zc. Dat men de scharrelaars in oudheden op deze belangrijke plek rustig hun 
gang heeft laten gaan, en zich generlei moeite heeft gegeven om daar nog iets 
te redden, niettegenstaande de door de gemeente geboden faciliteiten thans 
véel groter zijn dan in mijn tijd. 
Ik ben in de gegeven omstandigheden niet meer in de gelegenheid dergelijke 
belangen te verzorgen. 

ze. Gelukkig is het dus, dat door mijn toedoen, ook hier nog juist op tijd, het 
karakter der vindplaats werd vastgelegd. De nieuwe vondsten, vaor zover ze 
mij bekend raakten, veranderen daaraan niets. Alleen legden ze een nog wat 
sterker accent op het late karakter ervan, speciaal door het in het najaar van 
1945 gevonden typisch Frankische potje. 

Ook in 1948 zijn aan en bij de oude Broerstraat, zowel bij voortzetting van de 
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bouw der firma v. d. Borg als bij veranderingen in de loop der straten en hiermede 

samenhangende werkzaamheden, vondsten gedaan. Helaas is vrijwel alles in 

handen van opkopers en andere onbevoegden geraakt, en dus verspreid en verloren, 

Gelukkig bleef door toedoen van mijn vroegere trouwe helper, C. de Leeuw, een 

belangrijke vondst behouden: twee duidelijk Frankische spitsbuikpotten, die in 

November aan de Lange Nieuwstraat tussen Grutberg en Korte Nieuwstraat voor 

de dag kwamen. We zijn hier o.a. in de nabijheid van de Houtmarkt, waar in 1866 

een Frankische stenen grafkist tezamen met muntjes tot en met Theodosius 1 
werd gevonden. 
De beide potten waren vers gebroken en niet compleet, maar geheel te reconstru- 
eren. Ze waren aanmerkelijk groter dan het spitsbuikje, dat in 1945 aan de 
Broerstraat tussen Grutberg en Pauwelstraat voor de dag kwam, een ervan had 
intussen een dergelijk profiel. Ze leken vroeg-Frankisch (afb. 98, 3, 4). 

M. D. Januari ’49. 
OUDE STADSGRACHT 

Bouw van een kantoor voor „de Spaarbank” aan de Zuidzijde op de hoek van de 
Houtmarkt. Zomer 1926. Zie Verslag 1926 
Aan de zijde der Oude Stadsgracht in een strookje onberoerd gebleven grond, 
tussen de huidige rooilijn en de voormalige, onder het gebouw doorlopende stads- 
gracht, werden de volgende voorwerpen gevonden : 
B. B. III 331, 332, 333, 334» 335 en een bronzen fibula E. IV 118. 
Verder een randfragment van een rood geschilderd bord, te vergelijken met het 
grote bord VII 131 uit de Kaaskorversgas (1933), fragmenten Alzei 20 (pag. 24), 
Niederbieber 53b (pag. 53—54), enige aardewerkfragmenten van latere tijd, bene- 
vens een of twee ijzeren spijkers. 
De voorwerpen kwamen met tussenpozen van enkele dagen voor de dag, naar men 
zeide op diepten tot 2 M. Het aardewerk scheen ongeschonden te zijn geweest 
en eerst bij het ontgraven stukgestoten. 
Geschenk van het Bestuur der Spaarbank. 

Verslag 1931. Bij het uitdiepen van een kelder aan de voorzijde van het huis 
No. 59, naast het voorgaande, dus wederom, als in 1926 (zie boven), in de strook 
onberoerde grond tussen de rooilijn en de voormalige stadgracht vond men 
in Maart 1931 : B. B. III 339, VI 55, VIT 113, XI 330 en 331. 
Meerdere fragmenten van grof aardewerk waren reeds verwijderd : teruggevonden 
nog slechts wand- en oorfragment van een hardgebakken, grijzig bruine kruik of 
kan. Verder enkele ruwe plaatjes leisteen (ter afdekking ?). 
Geschenk van het Bestuur der Spaarbank als eigenaar van het betreffende perceel 

Verslag 1876: IV 204 gevonden bij de verbouwing van een huis aan de Oude 
Stadsgracht. 

MARIËNBURG (Afb. 100). 

Einde Mei en begin Juni 1946 werden op Mariënburg, rond en dichtbij de Zuid- 
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BROERSTRAAT 
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Afb. 100 

Westhoek der kerk, bij het graven van keldertjes voor aldaar te bouwen nood- 
winkels, een drietal graven gevonden met inhoud, wijzende op de 4° eeuw, cer 

later dan vroeger. 
Ongeveer 12 voorwerpen werden geborgen, en kwamen in de Gem. Verzameling. 
Hierbij o.a: een glazen flesje met hoge hals en tegen de bolle bodem vier stand- 
knobbeltjes; een bekertje, waarschijnlijk geen T. S, meer, maar een imitatie 
hiervan, met cylindrische „Zapfenfuss”, enkele flauwe, vuilgele horizontale strepen 
rond de opstaande wand ; een fraai, zeer smal tonvaasje in lichtgrijze T. N., beider- 
zijds zich sterk vernauwend, geen oor; een klein potje in grove, late T. N. met 
cylindrische „Zapfenfuss”, vgl. Chenet, Céramique d'Argonne IVe siècle (1941), 
pag. 93, fig. 37 ; een slanke, hoge, ruwwandige vaas met rondom de buik 6 deuken, 
afwisselend rond en ovaal ; een kruikje of flesje van rode aarde (als B. B. IV 718, 
gevonden in 1910 bij het graven van de verwarmingskelder in de nabijgelegen 
kerk, en door S. Loeschcke in 1924 Frankisch genoemd). 

Ontvangen December 1943 door bemiddeling van de heer F. Bloemen te Wijchen: 
B.B. IT 441 (late T. N.) XI 440, 441 en 442 (late T. S.), gevonden op Mariënburg 
bij de muur van het Jodenkerkhof, ter plaatse van de percelen 80 en 81. 
Hierbij o.a. Chenet 341 „bol 320” —Alzei 1 met schaakbordversiering : raadje 
Chenet 341, hem alleen bekend uit Forêt de Compiègne, diameter bovenopening 



135 tot 14 c.M. (enigszins vervormd). Chenet neemt aan, dat de fabrieken in de 
Argonnen werkten in de 4° eeuw (tijd van Constantius L en zijn zonen) tot in de 

eerste jaren der 5° eeuw ; jongste munten aldaar : ‘Theodosius, Arcadius en Hono- 

rius. Unverzagt laat de fabricage voortduren tot in het midden der 5° eeuw. 
Losse aantekening van v. Schevichaven Sr. (Gem. Museum Portefeuille „Res 

Romanae’’) : 
1826 In Augustus zijn bij het graven tot het zetten cener nieuwe muur tusschen 

's Lands ammunitiehuis en het Jodenkerkhof opgedolven een roodachtig 

aarden kan en schotel, een zwartachtig aarden bakje en cen glazen drinkbakje. 

Kroniek van Druynen (H. S. Gem. Mus.) : 

September 1826 is een muur bij het Jodenkerkhof gezet en zijn bij die gelegenheid 

eenige oudheden gevonden. 
Verslag 1908, gevonden bij het leggen der riolering: glas: B. c. 1 47d en 47e; 
B. c. IT 38b, 
Volgens herhaalde mededelingen van G. van den Ing, die vroeger als gemeente- 
werkman geregeld aan het rioleringswerk deel nam, moet indertijd bij de 

riolering van Mariënburg aan de zijde van de Oude Stadsgracht zeer veel antiek 

zijn gevonden. 
Voor en na hoorde ik van diverse zijden, dat op dit plein vooral veel fijn glaswerk 

zou zijn gevonden. 
Aanwinsten R. M. v. O. Leiden 1909 : Romeinse oudheden, gevonden op het 
terrein Mariënburg te Nijmegen. Aangekocht van L. Jorritsma : 
Fragmenten van grote amforen, wrijfschaal en ander grof aardewerk. 
Verslag 1909 pag. 10; E. III 54a fibula %), haarnaald enz. en een muntje. 
Dit muntje bleek mij te zijn een Gallisch K. Br, als toegeschreven aan de 
Aduatici. 
Verslag 1910. C, IV A 13, thans B. B. IV 718, gevonden in de Mariakerk 
(thans archief- en museumgebouw) bij het uitgraven van de kelder voor de 
verwarming. 
(Volgens mededeling van v. d. Ing (1927) zouden onder het priesterkoor der 
kerk op het Mariënburg bij de restauratie grafkelders zijn ontdekt). 
Verslag 1908, gevonden tegenover de afgebroken school No. 4 (Kad. C. 853) : 
IV 208 en XI 84. 
Deze school lag, evenwijdig met de rooilijn der Noordzijde van het tegenwoordige 
plein, tegen de Noordwesthoek en een deel van de Westgevel van het oude 
kerkgebouw. 
In de verzameling-Kam twee munten, gevonden op Mariënburg bij de bouw 
van de Nijmeegse Bank, gelegen tussen Hersteeg en Mariënburg, later Twentsche 
Bank. 
No. 547 Vespasianus, 1361 Victorinus. 

3) deze waarschijnlijk niet van Buchem 650! (ze zou kunnen ontbreken!) v. B. 650 uiterst 
waarschijnlijk —= IV 51A, gevonden aan de Krayenhofflaan 1899. 
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Uitbreiding van bankgebouw der Nationale Bankvereniging 1929, enige tijd later 
overgegaan aan de Rotterdamsche Bankvereeniging, Z. O. rand van Mariënburg. 
Ondanks vrij groot oppervlak van het diep uitgegraven terrein en door de bank- 
directie uitgeoefend toezicht werd niets gevonden. Slechts raapte ik als enige 
scherf uit het uitgeworpen zand een randfragment op van T. S. bord Hofheim 4. 

Bij de aansluiting van laatstgenoemd gebouw aan de riolering echter kwam, onge- 
veer tegenover de scheiding tussen dit perceel en het Zuiddeel van Café 
„de Karseboom”, en iets buiten het trottoir, op 27.9.1929 een zgn. Ziegelgrab 
voor de dag. Zie Verslag 1929. 
Gevonden werden 1o Romeinse vlakke pannen van het gewone type, los in het 
zand staande en tezamen vormende de wanden van een trogvormige ruimte: 
twee lange wanden ieder van 4 pannen, de korte zijden telkens gevormd door één 
pan. De korte zijden waren minder hoog dan de lange. De lange zijden buikten 
duidelijk naar buiten uit (uitzakking of opzet?) De bodem zuiver natuurlijk zand. 
Van bovenafdekking niets bespeurd. Richting van de lange as van de aanleg nage- 
noeg NZ. (iets N.O.) (Afb. 1o1). 
Eerst kwam de Noordhelft voor de dag, daar deze zich in de ten behoeve der 

rioolaansluiting gegraven sleuf bevond. 
Hiervan twee foto's genomen (afb. 102 en 103). Na de beëindiging der aansluiting 
werd de Zuidhelft door uitholling nagegaan. De pannen ter plaatse gemerkt en 
naar Gem. Mus. overgebracht, alwaar opgesteld, zoals ze waren gevonden. 
Gave, blijkbaar niet vroeger gebruikte, vlakke pannen met opstaande randen, 
echter van een van het gewone afwijkend fabrikaat. Geen merken waargenomen, 
een der pannen heeft echter afdruk van een genagelde schoenzool. Enige 
afdrukken van dierenpoten. 
De Noordhelft bevond zich ten dele onder een oude baksteenmuur van latere 
datum, die op zwarte grond was gefundeerd. Ze had een regelmatiger aanzien 

Afb. 101 
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dan de Zuidhelft, waarvan de pannen enigszins geforceerd en verschoven leken. 

Enkele fragmenten van tot de Zuidhelft behorende pannen werden in de 

Noordhelft gevonden, de saamhorigheid bleek echter door het juist passen 

der breuken. De Noordhelft zat, voorzover nog kon worden waargenomen ter 

diepte van ongeveer 25 c.M. in het geboren zand, de Zuidhelft daarentegen 

over ongeveer de gehele diepte. 
Vermoedelijk hebben we hier te doen met de resten van een „Ziegelgrab”, dat 

reeds vroeger was aangegraven. Inhoud niets dan gemengde grond. Eén wand- 

fragment slechts van Romeins aardewerk binnen de aanleg. In de nabijheid enige 

scherven, waarbij fragment van een breed, vierledig kruikoor en randfragment 

van een voorraadspot Haltern 97. 
Volgens mededeling van de opzichter C. de Leeuw kwamen in de benedenhelft 

van de (voormalige) Pauwelstraat, bij de vergraving hiervan in 1949/50, in het 

midden der straat, resten van een dergelijk „Ziegelgrab” voor den dag. 

Verslag 1932. 
Bij de bouw van een kantoorgebouw voor de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken aan de Zuidwestzijde van het plein, tegenover het tot museum inge- 

richte kerkgebouw werden gevonden: VI 53, 54; VIT 111 en 112, verder 

aardewerkfragmenten van latere tijd, waarvan specimina in de verzameling, 

HOUTMARKT' 

Verslag 1866 : sarcophaag van zandsteen, gevonden 18 Juli 1866 bij het herstellen 

van een riool op de Houtmarkt, ter diepte van slechts enkele palmen onder de 

begane grond, in de richting Oost-West. Zij bevatte alleen het potje, thans 

B. B. II 99. Het hoge deksel is bij de ontgraving geheel verloren gegaan. 

In de onmiddellijke nabijheid vier munten K. Br. van Valentinianus, Valens 

en Theodosius I. Zie Gem. Verz. Nos. B 771, 789 en 820. 

Het bovengenoemde hoge deksel had reeds lang mijn belangstelling, Dr. Holwerda 

determineerde deze kist dan ook zonder aarzeling als „Frankisch”. 

Verslag 1908: gevonden bij het leggen der riolering: B. B. III 97, VI 36, 37, 

benevens glas: B: C. 1. 47a, 47b en 47c. 

LANGE KONINGSTRAAT 

Verslag 1900 : gevonden in de Lange Koningstraat bij de Houtmarkt : B. B. VI 5. 

Verslag 1891 Koningstraat (vermoedelijk wel bedoeld Lange K. str.!): B. B. 

IV zo5 en XI 86, „gevonden in een huis in de Koningstraat”. 

De panden aan de Zuidzijde dezer straat werden, behalve het hoekhuis Zieker- 

straat, door de gemeente ter verbreding der straat aangekocht en gesloopt. In 

1935 werd dan een rij nieuwe winkelhuizen aan de teruggeschoven rooilijn daar 

gebouwd. 
Terwijl, zoals bij de latere aansluiting hiervan aan de riolering bleek, in de straat 

zelve het natuurlijke zand op normale diepte (ongeveer 1 Meter) werd aange- 
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troffen, vond men de grond ter plaatse van de oude huizen, vooral langs het 
benedengedeelte der straat, zéér diep weggegraven en vervangen door oude 
gebouwresten en puin. Geheel boven aan de straat, op de scheiding tussen 
deze en Mariënburg, bevond zich dan ook een zware muur, die waarschijnlijk 
ter grondkering moest dienen. Bij het ten dele wegbreken hiervan ten behoeve 
van de bouw van het hoogstgelegen nieuwe huis (thans Nos. 5—7, er is dus 
blijkbaar gerekend op nog één hoger gelegen huis) kwamen 10 Juli 1935 vlak 
achter deze muur enige Romeinse voorwerpen voor de dag, thans in Gemeente- 
verzameling B. B. III 377, VI 66, VIT 144. i 
Het oorpotje werd volgens de vinder op het bord liggend aangetroffen, 

Bij de aansluiting aan de riolering van de nieuw gebouwde huizenrij 28 Oct. 1935 : 
voetfragment van een grove beker in „Schwarzfirnissware”’ Alzei p. zo vgl. Nieder- 
bieber pag. 35, techniek b; 
twee randfragmenten van hardgebakken, zwartgrijs aardewerk, vermoedelijk van 
latere tijd. 

WINTERSOORD 

Scherven gevonden bij nieuwbouw ter plaatse van het vroegere hotel en café 
St. Crispinus in N. hoek van Oude Stadsgracht en Wintersoord ; nadere 
vindplaats het achterstuk van het oude gebouw, tegen de achterzijde van de 
huizen aan de Hersteeg aan, waarschijnlijk dus even buiten de oude Stadsgracht 
ter plaatse 5 Mei 1939. 

Bodemfragmenten van 2 T. N, borden, waarvan één met merk M. g, als bij Kam 
uit grafveld E. 
Vele fragmenten van een fijne T,N. fles met schouderversiering. 
Voorts fragment van wrijfschaal Hofh. 79. 
Bodem- en wandfragmenten van een vroege kruik. 
Fragmenten van grote voorraadspot(ten ?) vgl. Haltern 65 en 97. 

Bij aansluiting van bovenbedoeld nieuw gebouw aan de riolering, 16 Nov. 1939, 
enige scherven, waarbij van 'T. N. bord Hofh. 99 en van vroege kruik, echter ook 
fragment van een late grove beker in „Firnisswarc”. 

HERSTEEG EN KELFKENSBOSCH 

15 Mei 1937, op de Oosthoek Hersteeg- Kelfkensbosch : T. N. merk M. 3. 
Gehalveerde munt M. Br. 
Fragment van fibula. 

Bij aansluiting aan de riolering van de nieuwbouw ter plaatse van de voormalige 
schouwburg, zijde Valkhof 18.8.1938 : 
T. S. bodem met merk SILVA/ 1? (m. 146). 
Volgens mededelingen van G. van den Ing, November 1933, waren in de 
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Hersteeg „Bataafse” scherven gevonden op grote diepte. Er zou daar een zeer 
zware bovenlaag van zwarte grond zijn, evenals op het Kelfkensbosch. Het 
terrein zou hier sterk opgehoogd zijn. 
In de Voerweg zou daarentegen geen „erfgrond’” gevonden worden, doch 
onmiddellijk het natuurlijke, geboren zand, zodat deze door uitgraving zou 
zijn ontstaan. 
Juni 1925 
Bij de graving voor het transformatorgebouwtje ten behoeve der Electriciteits- 
werken in de helling tussen Kelfkensbosch en Voerweg werd niets anders waar- 
genomen dan dikke lagen van diverse afval en rommel. 
Vondst Hersteeg ? ? Verslag 1880 
T. S. schotel Drag. 36, XI 229, de randen hiervan echter doorboord, dus niet 
onwaarschijnlijk in vrij recente tijd in gebruik geweest om bv. een hangplant 
in op te hangen. 
Smetius Oppidum Batavorum (1644/45) pag. 29 vermeldt, dat bij het leggen van 
een waterafvoer van de Poel op het Kelfkensbosch naar de Voerweg „aliqua, 
et nuper admodum in vicinia, major ruderum et tophi vis effossa ct reteeta” 
(de poel lag in de Z. O. hoek van Kelfkensbosch tegenover de huidige Broeder- 
school). 

Dezelfde, ibidem, verder: dat hij zag dat in de tuin van het door Wilhelmus 
Ruhr bewoonde huis aldaar, „testarum, laterum, incrustationumque antiquarum 
miscellas, cum altiuscule fodissent” uitgeworpen waren. 
Testa, zowel baksteen, als aarden pot, als scherf, hier vermoedelijk in laatsgenoemde betekenis ; 
incrustatio = pleisterwerk. Dus Romeins? puin ? ? 

Aangaande het hier bedoelde huis : 
In belastingkohier 1649 (Gem. Arch.) op pag. 21 een huis, waarvan eigenaar 
Ritmeester Hey, huurder Lieutenant Rocr. 
Dit huis komt, o.a. blijkens de belendingen, in Oud Protocol van Bezwaar voor 
op fo. 47, in Nieuw Protocol van Bezwaar tezamen met het nevenliggend 
perceel (O. Pr. fo. 46 vo) op fo. 172. 
Zie voor dit huis, thans dat der Eerw. Broeders C. O. O.: van Schevichaven 
Straten enz. p. 291—292. 
Jit het huis O. Pr. 46 v° een rente van 3 Philipsguldens aan Ellendige Broeder- 
schap. Deze rente, blijkens betreffende rekeningen in 1636 op naam van Hendrick 
Pauwels erfgenamen 
1640—66 op die van Willem Hey ritmeester, antea Henrick Pauwels erfgenamen 
1670—75 op die van Ritmeester Willem Hey, nu de heer Jacob Leeuwens 

secretaris 
1710 enz. Rentmeester (sic!) W illem Hey modo Secretaris Leeuwens, nu Mevrouw 

de Ridder, uit een huis bij de Poel 

1725 Secretaris Leeuwens, modo Mevrouw de Ridder, modo Burgemeester 

van der Lynden, uit zijn huis bij de Poel enz. 

In verband met het voorgaande is van belang de mededeling van v. Schevichaven 
in Straten enz. (1896) pag. 304 dat in 1841, bij het graven van gaten voor bomen, 
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tegenover de huizen Kelfkensbosch no. 19 en zo, op ruim één meter diepte, 
fundamenten van zwaar muurwerk in duifsteen voor de dag kwamen, die in een 
N. richting liepen. 
Kelfkensbosch no. 19 en zo, thans no. 25 Heynen-Mattousch, no. 26 Dr. van 
Kekem, aan de Oostrand van het plein. 
Adresboek 1895 geeft 
No. 18 Mr. Verheyen (hoekhuis St. Jorisstraat) 

19 Wed. Scholl van Egmond 
zo C, M. de Rochemont 
21 Rob. Janssen (hoekhuis bij Belvédère) 

Eerst later kregen de Broederscholen de huisnummers 19 en zo. 
Zie ook Penschetsen 1 pag. 79 

I pag. 220 
II pag. 269 

Bovenstaande kan betrekking hebben op de oude, omstreeks 1273 door de 
St. Stevenskerk vervangen St. Geertruidskerk. Deze laatste zou echter met 
andere bouwwerken op het hierbedoelde plein tot de oorspronkelijke Karolingische 
Burcht behoord kunnen hebben. Onderzoek lijkt gewenst ! 
Reeds omstreeks 1939 heb ik getracht Dr. Holwerda en het R. M. v. O. te 
Leiden voor deze kwestie te interesseren. 
Naar aanleiding van vorenstaande mededeling van v. Schevichaven, en diverse 
vermoedens betreffende de rol die het Kelfkensbosch in verband met de Burcht 
zou kunnen hebben gespeeld, deed Dr. Brunsting in 1946 namens R, M. v. O. 
Leiden een voorlopig onderzoek, gebruik makend van de omstandigheid dat de 
huizen aan de Oostzijde van het plein tengevolge van de door de aftrekkende 
Duitsers in Sept. 1944 moedwillig gestichten brand geheel waren verwoest, en 
het plein met noodwinkels werd bebouwd. De resultaten waren voorlopig zeer 
mager. 
De muur van v. Schev. werd op de aangegeven plaats niet teruggevonden. 
Het plein bleek, bij een omvangrijke graving ter hoogte van de toegang tot de 
brug naar het Valkhof, enorm opgehoogd (in overeenstemming met wat ik, 
zoals hiervoren vermeld, reeds in Juni 1925 in de helling naar de Voerweg had 
waargenomen, en de mededeling door v. d. Ing in Nov. 1933). 
Enkele kleine Karolingische scherfjes, en een laat-Romeins K. Br. was het 
voornaamste dat hier werd gevonden. 
Zie verslag R. M. v. O. Leiden 1946. 

BUCHTSTRAAT (LANGE OF KORTE?) Afb. 104. 

Verslag 1879 X 115 
Lampje, gevonden Burgstraat bij het leggen der waterleiding 
Verslag 1885 C. IV. B. 52, thans B. B. VI 74. 
Kannetje, gevonden bij het leggen der waterleiding in de Burchtstraat (de 
straatnaam niet in H. S. lijst van aanwinsten, doch wel in het gedrukte verslag). 
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Afb. 104 

LANGE BURCHTSTRAAT 

Verslag 1879 IV 216, 217 en 218 

Drie kruikjes, gevonden in de Lange Burgstraat bij het leggen der waterleiding 

Verslag 1908 IV 213, grote amfora, beschadigd, gevonden in de Lange Burchtstraat 

tegenover de Stokkumstraat bij het leggen der riolering. 
Verslag 1910 IV 214, 215, twee kruikjes, gevonden in Lange Burchtstraat. 

Aangekocht, geen verdere aanduiding. 

Gevonden bij verbouw van perceel No. 14 aan Zuidzijde (vroeger bewoond door 

de dames Smits, later bankgebouw der firma Bouvy) einde 1918 de nagenoeg 

complete scherven van een klokbeker, thans in de verzameling G. M. Kam, 

alwaar ik ze in de Kerstvacantie 1918/19 zag. De herkomst van deze merk- 

waardige vondst lijkt zeker: de heer Kam deelde mij destijds mede, dat de met 

de bouw belaste architect Oscar Leeuw hem terstond telefonisch had mede- 

gedeeld, dat scherven waren gevonden, met de vraag of hij erop reflecteerde. 

De vondstenkaart van Abeleven 1904 (zie Cat. ge druk pag. 212) geeft voor 

de Burchtstraat alleen een vondst ter plaatse ongeveer van het kruispunt: beide 

Burchtstraten, Nieuwstraat en Platenmakerstraat, bestaande uit aardewerk, lampen 

en „metalen voorwerpen voor toilet en versiering” (fibula ?) 

Vermoedelijk is dit de vondst van 1879 in Burchtstraat t/o Stadhuis bij het 

leggen der waterleiding (zie aldaar). 

Als zodanig in verslag 1879 
B. B. IV 212, VI 33, XI 83, verder X 115 en B. E. IV 61, 
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Wat het gewone aardewerk betreft, geeft de H. S. lijst van aanwinsten geen 
nadere bijzonderheden, daar de betreffende bladzijden thans ontbreken. 
Bij het lampje vindt men daar echter Burchtstraat Maart 1879, bij de fibula 
April 1879 (beide zonder de toevoeging: t/o stadhuis) zodat zeker niet aan een 
gesloten vondst mag worden gedacht. 
Smetius Oppidum Batavorum pag. 29. 
Vondst in het huis „de Roode Leeuw” in Grotestraat (thans Oostzijde No. 26) en 
„ad S. Antonii” (Anthoniusplaats) „adfinis” kan dus hier niet betekenen 

„„buurman” ! — van lateres cum inscriptione L, X. G. et L. X, GP. F. 

Vondst in „platea monetaria” (thans Muchterstraat) in het huis van Jacobus 

Romborgh (zie v. Schevichaven, Straten enz. pag. 156) van „testarum laterumque 
reliquiae et nummi”. 
Zie ook vondsten bij de bouw van de Familiebioscoop (thans Olympia-theater) 
Lange Burchtstraat No. 8 en Lange Nieuwstraat Nos. 7—11, in Verzameling 
Kam en Gem. Verzameling (Verslag 1922 pag. 10 No. 34°). 
In Verzameling-Kam twee munten gevonden in de tuin van het huis, destijds 
bewoond door de instrumentmaker Günther, Lange Burchtstraat neven en ten 
Westen van „De Harmonie”. 
No. 637 M. Br. van Vespasianus 

1595 K. Br. van een der Constantijnen Kz. GLORIA. EXERCITVS 
Verslag Gem. Mus. 1866 bij de aanwinsten : 
enige bronzen, onleesbare, zeer afgesleten munten van de 2°—4° grootte. 
Gevonden bij het verleggen van de Burchtstraat. 
(Deze munten niet meer te identificeren !) 
16.6.1938 van de Hr. J. H. F. Bontekoe ontvangen een bronzen sleutel (Romeins ?) 
E VII 57, vele jaren geleden gevonden in de tuin van het huis aan de Zuidzijde 
van Lange Burchtstraat, destijds schoenwinkel van Hübscher, genummerd 16A, 
een deel van het oude Hof van Egmond. 
Zie voor Lange Burchtstraat 1947 en 1950 bij Korte Burchtstraat /Broerstraat. 

MOLENSTRAAT 

Bouw van St. Canisiuskapel 1934. 
Deze kapel werd gebouwd aan de Noordoostzijde van de bestaande R. K. 
parochiekerk der Paters Jesuïeten aan de Molenstraat. 
De hier voor de dag gekomen vondst werd uitvoerig besproken door dr. W. 
Vermeulen SJ. in OMROL, N. R. XVI (1935), met afbeelding der gevonden 
voorwerpen. Zie hier afb. 105 en 106. 
Zij werd gedaan op 30.4.1934 ter plaatse van het voor bovengenoemd doel 
afgebroken perceel Molenstraat No. 25, en wel vlak tegen de scheidsmuur van 
het lageraf nevenliggende perceel No. 23, op ongeveer 5 M. uit de rooilijn en 
ter diepte van ongeveer 12 M. beneden het trottoir. Het leek mij, dat ter 
plaatse toevallig onder een keldertrap een stukje van de oude grond was 
blijven staan. De architect Ch. Estourgie had een tweetal foto's van de vondst 
„in situ” genomen, deze bleken echter geheel en al mislukt 
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Afb. 106 



Eerst de volgende dag kreeg ik van de vondst kennis. Op de vindplaats bleek 
toen niets meer te doen. 
Ik schreef terstond aan de Pastoor met aanbod de voorwerpen voorzover nodig 
in het Gem. Museum te doen restaureren enz. 17.7 kreeg ik hierop antwoord, 
waarna op 25.7 alles naar het Gem. Museum werd overgebracht. Veel hoop, 
dat de vondst daar zou blijven had ik aanvankelijk niet: eerst was men van 
plan ze in het portaal der kapel in hiertoc uitgespaarde nissen ten toon te stellen, 
dan was het St. Canisiuscollege een ogenblik aan het bod, tenslotte wenste men 
ze in de pastorie een plaatsje te geven. 
De zaak is tenslotte toch nog ten beste gekeerd: de voorwerpen werden in 
bruikleen aan de Gemeente afgestaan. Zij dragen de volgende signaturen 
B. B. II 435, III 410, IV 721—722, V 141, 142, 143, 144, VI 75, VII 148, 
XI 409, 410, 411, B. C. TI 116, 117, 118 en 119. 

Enige oudere vondsten in Molenstraat. 

Verslag 1878, B. B. III 222: 

een potje (Il 65), gevonden bij het graven van een kelder in de Molenstraat. 
Geschenk van de heer Roghmans. Indertijd woonde de smid H. Roghmans in het 
huis, thans Molenstraat 44, recht tegenover St. Canisiuskerk. 
Verslag 1878, B. B. III 224: 

een geschonden kruik, (IV 210), gevonden in Molenstraat. 

Aangekocht (zonder nadere aanduiding). Deze schijnt niet te behoren bij 
II 65 hiervoren. 
De H. S. lijst van aanwinsten mist thans ter plaatse een tweetal bladen en kan 
dus geen opheldering geven. 
Verslag 1880, B. B. III 242—245: 

vier stuks Romeins aardewerk, geschonken door de erven van Mr. F. P. Bijleveld. 
Hiervan de twee eerste als gevonden bij Nijmegen, het derde (XI 228) en vierde 
(IL 64) als gevonden in een huis aan de Molenstraat, Juni 1851. In II 64 lag 
een oud briefje, vermeldende plaats en tijd der vondst als boven vermeld. 

Bij het graafwerk ten behoeve der grote verbouwing van het Oud-Burgeren 
Gasthuis == 1935 werd blijkbaar niets anders gevonden, dan wat voorwerpen 
en fragmenten uit veel latere, betrekkelijk recente tijd, waarvan enkele in de 
museumcollectie. 

OUDE VONDSTEN ZEIGELBAAN 

Verslag 1874, B. B. III 207, thans II 56 

gevonden bij het graven van een kelder aan de Zeigelbaan (geen nadere aan- 
duiding). 
Verslag 1911 : thans II 6o, III 102 en V 28 
alle gevonden op de Zeigelbaan, tegenover perceel 1A, dus vlak bij de Molenstraat. 
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OUDE VONDSTEN ZIEKERSTRAAT 

Verslag 1887 : thans X 117, 
lampje, gevonden in de Ziekerstraat. Aangekocht (geen verdere aanduiding). 
Verslag 1907 : thans XI 13, 
T. S. kannetje met oor, gevonden in de Ziekerstraat. Aangekocht (geen verdere 
aanduiding). 
Verslag 1876: 
Bears) Den dr oak gevonden bij het graven van een kelder aan 

(B. 519) Den. van Gordianus Pius | de Zwanengas (thans Piersonstraat) 

(B. 496) Den. van Alex Severus, gevonden bij het graven van een kelder aan de 

Bloemerstraat, 
g November 1945. 
Door een voorbijgangster werd toevallig waargenomen en gemeld een vondst 

bij de opruimingswerkzaamheden aan de 22.2.1944 volkomen vernielde Zeigel- 

baan — Zuidz., enige Meters ten Oosten van de Piersonstraat (vroeger Zwanen- 

gas genaamd), op de grens van het natuurlijke zand: 
Vrij groot T. S. bakje, type Drag. 33, met merk verEcwov vgl. Forrer, Heiligenberg, 

pag. 216 No. 240 B (Ittenweiler). 
Geverfd glad bekertje (vgl. Arentsburg Afb. g1, Nos. 73 en 75). 

Een bij het voorgaande gevonden schoteltje bleek achteraf geheel verloren 

te zijn gegaan. 
Of nog andere voorwerpen hier waren gevonden — misschien reeds bij het 
graven vernield en weggeworpen — bleef onbekend. 
De beide voorwerpen in Gem. Verz. 

SCHEIDEMAKERSGAS Afb. 107 

Verslag 1879 : bij het leggen der waterleiding : IV 221, 222, 223 en 224. 
Verslag 1908 : bij het leggen van riolering : VI 35 en glas B. C. 1. 47f. 
26.9.1932, bij de afbraak van het interessante, intrigerende oude stratencomplex : 

Scheidemakersgas (bovendeel), Halve Trom(p), Beynumsgas enz, voor uitbreiding 

der magazijnen van de firma Vroom en Dreesmann, werden bij werkzaamheden 

aan de electriciteitskabel, gevonden, liggend op het natuurlijke zand, vlak tegen 

de muur van het iets later weggebroken huis in de Noordhoek van Scheidemakers- 
en Beynumsgas, in eerstgenoemde gas, twee stuk gestoten, doch in het museum 
gerestaureerde potjes : Il 325 en III 336. 
9.2.1935,gevonden in de Scheidemakersgas, in de nabijheid van de vroegere 
dubbele hacht, twee Romeinse kruikjes, waarvan één zonder hals, en een potje : 

II 389, IV 633 en 634. 

EENIGHEID, ROZENKRANSGAS EN OMGEVING 

Verslag 1907 : bij het leggen van waterleiding in de Rozenkransgas : IV 225, 226, 

227; VI 34; XI 87 en 88. 
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Volgens medede 
leiding gelegd in de Rozenkransgas over een lengte van 55 M., dus vanaf 
Houtstraat tot bovenaan. 

In Maart 1927 b 

ling in het Gemeenteverslag werd in 1907 werkelijk gas- en water- 

ezocht ik geregeld het grondwerk voor de bouw van een villa aan 

de Oostzijde van de Huygensweg, tegenover de Practoriumstraat (hierover elders). 
Bij één dezer bezoeken vertelde mij de aannemer van de bouw, de heer Tiemstra, 

geheel uit eigen peweging, dat vele jaren, naar hij meende ongeveer 16 jaar geleden, 
bij het door hem aanleggen van een riolering bovenaan in de Rozenkransgas, cen 
tufstenen kist was gevonden. Deze was tot zijn genoegen door de werklieden 
terstond stukges agen, want van dergelijke dingen moest hij bij zijn werk niets 
hebben, De kist zou ledig zijn geweest. 
In Maart of Apr 
werklozen, verte 
nuensis, van een 

il 1934, bij een bezoek aan het gemeentemuseum door een groep 
de dan een oude werkman, eveneens ongevraagd, aan de ama- 
sarcofaag, gevonden in de Rozenkransgas bij de aanleg van een 

riolering aldaar door de genoemde aannemer. De werklieden hadden deze zeer 
tegen hun zin, op zijn bevel stuk moeten slaan. 

Gebleken is uit d 
(gelegen tussen 

e officiële stukken, dat in 1910 de Openbare Lagere School No. 1 
de boveneinden van Rozenkransgas en Eenigheid) aan het ge- 



meenteriool is aangesloten en dat G. Tiemstra de aannemer van dit werk is 
geweest. Uit de bestek-tekening volgt, dat toen in de beide begrensde gassen reeds 
riool lag, en alleen op het terrein van de school of in de zeer onmiddellijke nabij- 
heid daarvan toen is gegraven. 
Op zeer eigenaardige wijze is dus zekerheid verkregen, dat zich, ter plaatse een 
tufstenen grafkist heeft bevonden. 

Op 4 Augustus 1926 werd door de Raad besloten de gemeentelijke Openbare 
Lagere School No. 1 (zie voorgaande) te verkopen. Op 29.12.1926 werd ze bij 
Raadsbesluit aan de firma Bahlmann en Co. toegewezen, Intussen had ik met 
Gemeentewerken hierover gesproken, en verkregen, dat ik vóór verkoop een kleine 
proefgraving op het aan de zijde van de Grote Markt erachter gelegen open terrein 
zou kunnen doen. Deze vond plaats 22.10.1926 met behulp van twee door G. W. 
disponibel gestelde werklieden. Het resultaat was nihil : eensdeels werden puin- en 
rommelgaten en fundamentresten van latere tijd aangegraven, anderdeels kwam 
terstond de natuurlijke grond, zonder enige bedekkende cultuurlaag. 
Het viel me toen erg op, dat van hieruit gezien de grote huizen van de Grote 
Markt als op een door grondkerende muren begrensd terras lagen. 
De helling moet hier vroeger dus geheel weggegraven zijn (evenals op andere 
plaatsen in de oude stad). 

1933: Bij het bouwen en uitbreiden van magazijnen van firma Vroom en Drees- 
mann op de terreinen tussen Rozenkransgas en Eenigheid moet veel zijn gevonden. 
Een van de Commissieleden zag destijds op het kantoor der firma o.a. twee 
vierkante glazen flessen, een zwart geverfde beker, een T. S. bakje, Drag. 33, twee 
borden in T. S., vermoedelijk Drag. 18/31, en 3 lampjes. 
De architect, Ir. Deur, rapporteerde 22.7.1936, dat hij op vn. kantoor gezien had 
twee kastjes gevuld met Romeinse voorwerpen, waarbij minstens 5 glazen flessen. 
Zelf kon ik 31 Januari 1934 voor de gemeenteverzameling aankopen (door bemid- 
deling van G. v. d. Ing) een vondst, gedaan ongeveer bovenaan de Rozenkransgas, 
bestaande uit : een bronzen lamp, een vierkante glazen fles, en elf stuks aardewerk : 
III 366—367; IV 614, 615; V 115; VII 134, 135; XI 370, 371, 372 en 373. *). 

Juni 1934 van een werkman, geheel ongevraagd, vernomen van nóg een vierkante 
glazen fles, gevonden bij bovenvermeld bouwwerk, doch door hem aan de antiquair 
Berntsen verkocht. Volgens medegedeelde bijzonderheden zou deze geheel zijn 
geweest als die voor de Gemeenteverzameling werd aangekocht. 

HOUTSTRAAT-—STIKKE HEZELSTRAAT EN OMGEVING 

Verslag 1885: gevonden in de Houtstraat bij het leggen van het grote riool : 
M. Br. Hadrianus, Coh. 1118. 
Ibid. bij het leggen van het grote riool, 2.85 M. onder de grond, III 111. 

*) De in het bezit der firma gebleven oudheden zullen wel met de gebouwen vernield zijn 
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Ibid. tegenover de Jodengas, 2.80 M. onder de grond, bij het leggen van het 

grote riool, III 110. 
Ibid. tegenover de Jodengas a. v., nu echter 2.85 M. onder de grond, IV 233, 234, 

235; VII 47 en XI 230. 
Ibid. geheel als vg, nu echter op 2.80 M., glas B. C. 1 43, 44, 45, 46, 47; B. C. 

II 37, 38 ;metaal fibula B. E. IV 64. 
Verslag 1885, in de Jodengas, geschenk Huybers: een schotel en een kom van 

T. S., gevonden in een huis aldaar, XI 81 (2), op elkander staande gevonden. 

Smetius, Oppidum Batavorum, pag. 30. 
In (Stikke) Hezelstraat, meerdere stuks aardewerk gevonden door de koopman 

Henricus Bernardi 
In (Stikke) Hezelstraat, in het huis, dat Gerardus Bronckhorstius, heer van Weer- 

denburg daar bezit, een aarden lamp (laatstgenoemd huis lag aan de Zuidzijde 

van de Stikke Hezelstraat, was het tweede beneden de Augustijnenstraat. Liep 

met het bijbehorend terrein, thans St. Augustinuskerk, door tot aan de zgn. 

Noorduynstraat uitkomende in de Houtstraat). 

Volgens Smetius lag het huis van Henricus Bernardi „in eadem vicinia”’ 

1421927 : G. v. d. Ing deelde mede, dat indertijd in het trottoir van de Stikke 

Hezelstraat, Zuidzijde, vóór het huis, toen bewoond door Galesloot (dus no. 31), 

door hem op geringe diepte het geraamte was gevonden van een mens van grote 

gestalte, dwars, dus min of meer haaks op de straatas liggend. 

Resten van dit geraamte schijnen terzelfder plaatse door de opvolger van G. v. d. 

Ing, C. de Leeuw, waargenomen. 

Verslag 1921 (aanwinst 1919) : bij de bouw van een bioscoop, ter plaatse van het 

voormalige huis der familie Sweerts de Landas, Houtstraat No. 61 (Westzijde, 

onderaan) : III 251; IV 433, 434 435» 436 en 437. 

Naar aanleiding van deze vondst: 7 April 121 vertelde me, geheel ongevraagd, 

cen opzichter bij gravingen in het Waterkwartier, dat bij vn, bouw meerdere 

potjes gevonden waren en ook, bij elkaar, 3 flessen van wit, enigszins troebel glas, 

geheel rond, zodat ze niet konden staan, met lange hals. 

20.12.1926: Eveneens geheel ongevraagde mededeling, dat bij de hierboven 

bedoelde bouw potten en lampjes waren gevonden. 

711938: Th. Versteegen (van de bekende familie van gravers naar oudheden) 

vertelde van een graving door hem gedaan in tuin achter de percelen Houtstraat 

79-81 (W-zijde onderaan, naast het bij de vondst van 1919 (verslag 1921) 

bedoelde perceel). Hij zou hierbij 3 graven met inhoud hebben gevonden. Voor- 

werpen daarvan zouden zich nog bij zijn broer bevinden, o.a. een kruik met 

twee oren. 

Houtstraat 79—81, dubbel huis met voortuintje, vroeger 63—65. Versteegen sprak 
toen tevens over de vondsten, gedaan bij bouw bioscoop in 1919 (zie boven- 
staande). Er moet hier, zoals trouwens vroeger reeds werd vernomen, meer zijn 
gevonden dan mij in handen kwam. 
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Verslag 1884: in een tuin aan de Houtstraat : II 112. 
Smetius, Oppidum Batavorum, pag 30 : „in platea lignaria sacrophagus lapideus”. 

LANGE HEZELSTRAAT c. a. 

Smetius, Oppidum Batavorum, pag. 30 : Op Jodenberg, in het huis van Jacobus 

v. d. Mist : „vasa fictilia”. 

Bouw van bureaux v. d. „Gelderlander”, 1924, achter de Hessenberg, hoek 
Bethlehem. Zie afzonderlijk verslag. 
Verslag 1867 : gevonden in de tuin van R. K. Weeshuis (aan de Hessenberg) op 
Bethlehem: III 104; V 27; XI 54, 61, 62, 89 en 198. 
Betreffende vondst Hessenberg verslag 1867 is in de catalogus blijkbaar een fout 
ingeslopen. 

De H. S. lijst van aanwinsten 1867 heeft als volgt : 

b. III 6o c Afk. gevonden in de tuin van R. K. Weeshuis op Bethlehem 
85 b Afk. a. b. 

(at) 
122 b Afk. a. b. 

oe War à 
daied, 

» 133 Aa „ 

» 139 » 

‘Fer plaatse, aangegeven door ( + ), werd door een voetnoot ingelast : 
„b. III 110 a Afk. gevonden onder Hees. Aangekocht”. 

Hierdoor is de betekenis van Afk. a. b. voor de volgende nos. ten onrechte gewor- 
den : gev. onder Hees. 

Er is daar in dit jaar meer gevonden : 
Zie de kruiken 4f en 4g (niet meer te identificeren). 

e. II 5ga (bronzen gordelklamp). 
c. IX 262 hoofd van een monnik enz. in zandsteen. 

Verslag 1892: gevonden op de Hessenberg (gesch. J. Knoops) X 118, 119 en XI 231. 
Zie ook Smetius, Opp. Batavorum, pag. 31: Vondsten Hessenberg bij de bouw 
van nieuw weeshuis (hiermede zal bedoeld zijn de inrichting van het voormalige 
klooster tot Arme-Kinderen-Weeshuis, die volgens v. Schevichaven plaats vond 
in 1638. 
Weale 1885: gevonden bij graafwerk voor het grote riool in Begijnengas bij 
Hezelstraat, liggende O. naar Z. (sic!), ter diepte van 2.25 M., een sarcophaag, 
bevattende een kruikje (IV 232), een fragment van een kruikje en een chirurgisch 
instrumentje (sonde) — was omringd door een grote hoeveelheid scherven van 
Romeinse tegels, dakpannen en amfora’s. 
Smetius, Opp. Bat. pag. 31: in huis van Martinus Muvylecom, op de hoek van 
Lange Hezelstraat en Begijnengas : „vascula”. 



Verslag 1870 : bij het graven van een put 
in Begijnengas: II 105 en VIT 45. 
Gesch. P. L, Teeuwissen. 

Smetius, Opp. Bat, pag. 31: „in horto 
aedium, quas ab avo Francisco Busaeo 
Noviomagensium Judice, Simon a Linden 
civium centurio, non procul a porta, qua 

Hesam itur; amplas possidet”, een belang- 
rijke vondst, waarbij een loculus lapideus. 
Bedoeld grote huis is thans het nummer 
75 aan de Lange Hezelstraat Zuidzijde, 
waarvan de latere bewoners in Protocol 

van Bezwaar, oud fo. 16 v°, nieuw fo. 64 

zijn te vinden. Het is het ze huis beneden 
de Pikkegas. 
7 November 1935: Lange Hezelstraat, 

Noordzijde, bij herbouw van het huis 

van J. v. d. Elft (nos. 74—76), 2o Meter 

uit de straat, op 2 Meter diepte, tegen 

het aangrenzende perceel no. 72 aan : een 
kruikje (IV 639). 
Scherven van een tweede kruikje waren 

gevonden, maar bleken verdwenen. Dit huis ligt tegenover het voorgaande. 

Verslag 1895 : gevonden in de Hezelstraat (zonder nadere aanduiding) : een lampje 

(X 120). 
Zie ook de vondst gedaan in Februari 1645 „in marginc fossae urbicac, co loco pui 

Pes Romanus hodieque audit” van een stenen sarcophaag enz, door Smetius Jr., 

beschreven in Antiquitates, pag. 116 vlgg. 
Zie voor deze vondst ook: Kronijk, pag. 189—1go ; Annales, pag. 208 en Raads- 

besluit van 24.9.1645 (afgedrukt door v. Schevichaven Penschctsen II, pag. 271). 

Ibid. Aug. 1645, loden sarcophaag : Annales, pag. 208. 
Zie voor beide: In de Betouw, Oudheden Winseling enz, pag. 17, vlgg. 

Afb. 108 

DODDENDAAL Afb. 108 

Smetius, Opp. Batav., pag. 30 : „Nob. Jodocus ab Haeften Dominus Verwoldae in 

suo Dodendaliae domus horto poculum albicans et pondus aeneum’”. 

Dit huis komt voor in Protocol van Bezwaar, nieuw fol. 424 (van DI. 14) Schepen- 

protocol 23.12.1629: Jonker Diederik van Stepraede, heer van Walbeeck, draagt op 

aan Joost van Haeften en Sibilla van Eck E. L. het huis en erf c. a, genaamd het 

huis Doddendaal, gelegen achter het convent van de Hessenberg enz. (Sybilla van 

Eck als weduwe in 1643). 
In belastingkohier 1649 staat dit huis op naam van Capiteyn Roper; later eigen- 

dom van de familie van Bylandt Palstercamp. 
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Het huis lag ongeveer ter plaatse van de huidige St. Franciscuskerk. 
Smetius, Opp. Bat, pag. 30: Bij het bestraten, en het hiervoor graven van zand 

ter plaatse : „vas fictile nigricans, quo cum ossiculis urnulae aliquot vitreae lachry- 
males claudebantur, et lampas fictilis quae in fundo nomen figuli FORTIS 
pracfert”. 
Dit bestraten van de Doddendaal vond plaats in 1632, blijkens de stadsrekening 

van dat jaar. Dit schijnt nict te kloppen, daar Smetius zegt „ante annos septem”, 

terwijl het boek verscheen in 1644 en op dezelfde pagina bovenaan wordt gelezen 

„nupêrrime anno 1641”. 

Maar, waar Smetius eveneens op pag. 30 zegt dat zijn broer Abraham óók ante 

annos septem in Oost-Indië was overleden, en blijkens de in Gem. Mus. berustende 

eigenhandige familieaantekeningen van Joh. Smetius Jr. dit overlijden in Juni 1633 

plaats vond (zie ook eigenhandige toevoeging door Smetius in een van de in Gem. 

Mus. berustende ex. van Opp. Bat.), behoeft er dus niet aan te worden getwijfeld, 

dat het bestraten van de thans Doddendaal genoemde straat is bedoeld. 

Zie voor deze vondst ook Kronijk, pag. 175—176, Annales, pag. 202. 

H. S. aantekeningen van v. Schevichaven Sr. in het boekwerk Bibl. Gem. Mus. 

II 67: „In een tuin behorende aan de Mr. horlogemaker J. W. Klüte op de 

Dodendael, een aloud van zwartachtige zeer hard gebakken aarden kannetje, onder 
mij berustende”. Vn. Klüte bewoonde het huis B. 350, ter plaatse van de pastorie 
der St. Franciscuskerk, vlak boven deze kerk, gelegen. 

In het klooster „Carmel” van de Paters Carmelieten ter plaatse van het vroegere 

tussen Houtstraat en Doddendaal gelegen R. K. Ziekenhuis, werd mij in Maart 
1930 een kruikje getoond, gevonden bij de verbouwing aldaar. 
Omstreeks dezelfde tijd zag ik in het R. K. Weeshuis aan de Doddendaal een daar 

gevonden wit-pijpaarden kruikje. Beide deze kruikjes waren van Heeseveld-type. 

Verslag 1882 : gevonden op Doddendaal, bij het verleggen van de waterleiding, 

1.50 M. diep : II 61; IV 228,229; VI 6 en X 116. 
Vondst Doddendaal in Verzameling-Kam (huis van der Wagt, Zuidzijde Nos. 

25-27): T. S. beker, type Drag. 52, met opschrift in witte verf. Vindplaats niet 

betrouwbaar. 
Verslag 1889 : gevonden Doddendaal (geen nadere aanduiding): IV 230 en 231. 

KROONSTRAAT 

Verslag 1913 : gevonden, volgens mededeling (in 1927) van de vinder, G. van den 

Ing, bij huis No. g aan de Zuidzijde van de straat (naast de slagerij van Schaab) : 

II 57; IV 206, 207 en VII 48. 

VONDSTEN AAN DE HESSENBERG 1924 

Zie verslag 1924. 

Een grote situatietekening werd vervaardigd door de namens de architect bij het 
werk aanwezige opzichter, benevens een doortrek van een deel hiervan, De in het 
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Vondsten aan den 
Îlemsenberg. 19ay 

Afb. 109 

volgende te geven letter en cijferaanduidingen verwijzen naar laatstgenoemde 
tekening. Afb. 108 

In Januari 1924 werd begonnen met de afbraak van enige huizen op de hoek van 
de gas „de Hessenberg” (vroeger „Achter den Hessenberg” genaamd) en het gasje 
„Groot-Bethlehem” — tezamen vormende het grootste deel van het tussen Groot- 
en Klein Bethlehem gelegen blok — ter voorbereiding van de bouw van kantoren 
voor de maatschappij „de Gelderlander”. Daar het gebouw geheel onderkelderd 
zou worden, moest over ongeveer het gehele terrein de grond diep uitgegraven 
worden. Met het oog op vroeger in deze buurt gedane vondsten werd het werk 
van Januari tot April geregeld bezocht. Van de directie van „de Gelderlander”, de 
architect Ch. Estourgie, de aannemer van het slopings- en graafwerk, P. B. Huberts 
en het bij het werk betrokken personeel werd veel medewerking ondervonden. 
Echter had de vroegere eigenares van enkele der gesloopte huizen, Mevr. Wed. van 
Balkum-Nickel, zich de eventueel te vinden oudheden voorbehouden. Of zij 

hiervoor speciale reden had, is mij niet bekend. Wel woonde zij vroeger lange tijd 
in de onmiddellijke nabijheid. 
Het gasje Groot-Bethlehem werd naar aanleiding van bovengenoemde nieuwbouw 
aan het openbaar verkeer onttrokken en met een hek afgesloten. Zie R. B. 26.3.24 ; 
46.24. De afbraak van de oude, verwaarloosde en vervuilde huizen leverde niets 
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bijzonders. In de ondergrond bevonden zich meerdere in baksteen gemetselde 

kelders (zie bv. A en B) en minstens drie dito putten. Er was dus vroeger 

reeds veel gegraven. Wat nog gevonden werd, moet dientengevolge beschouwd 

worden als toevallig bewaard gebleven resten, waaruit mag worden afgeleid, 

dat het terrein deel uitmaakte van een „Romeins” grafveld. 

De gevonden voorwerpen wijzen op een samenhang met Ulpia Noviomagus. 

De vondsten zijn uiteraard niet in mijn presentie gedaan, zodat ik alleen de 

kisten [III „in situ” heb gezien. 

De aangewezen vindplaatsen zijn door mij achteraf nog zo goed mogelijk nage- 

zocht. 
Achtereenvolgens kwamen de volgende voorwerpen voor de dag: 

1. drie kruikjes, tezamen in het geboren zand 

u molensteen van de gewone soort 

3. hals van een middeleeuwse kruik. 

4. twee kruikjes, waartussen cen fijn, Klein potje van latere „Terra Nigra” 

stond. Dit potje was in alles ongeveer als Gem. Museum B. II 140 (= nieuw 

B, B, TE za3), 

z en 3 werden gevonden bij het ledigen van de vroeger volgestorte kelder A. 

(Deze daterend van veel latere doch overigens onbepaald gebleven tijd) 

Ze bevonden zich in een laag aarde die zich bevond tussen de oorspronkelijke 

en de tweede, hoger gelegen vloer van die kelder. Bij een zijner bezoeken 

aan het gemeentemuseum dateerde Dr. S. Loescheke (Trier) de hals 

3 in de 14° eeuw. De molensteen 2 moet, blijkens het voorgaande, geacht worden 

toevallig ter plaatse te zijn gekomen. Daar hij ook overigens niet van bijzonder 

belang scheen, was ik dus van plan hem rustig ter plaatse te laten. Toen het echter, 

als straks te vermelden, met de overige vondsten vrijwel misliep, heb ik hem met 

alles, wat nog te krijgen was, toch naar het gemeentemuseum doen overbrengen. 

Gelukkig ! Want na verwijdering aldaar van een in water gemakkelijk oplossende 

laag witte kalk, waarmede de steen ten dele bedekt was, bleek deze een interessant 

kantschrift te dragen. Dr. S. Loeschcke (Trier) zag het origineel en las met mij 

DVCCE_ > LATRONI De % 
H. Finke publiceerde deze inscriptie naar een hem door mij op verzoek toe- 

gezonden papierafdruk in „XVII Bericht der Römisch-Germanischen Kom- 

mission 1927” onder No. 310. 

L. in de onmiddellijke nabijheid van 4 werd op 26 Februari een tufstenen 

kist ontgraven van de gewone, grove, trogvormige soort. De tufsteen lijkt van 

zeer inférieure kwaliteit. Bij mijn komst op het terrein vond ik de kist reeds 

ontbloot. Van deksel niets gezien. 
De lange zijde stond ongeveer in NNO—ZZW richting. 

Afmetingen : uitwendig gemiddeld 147 x 63 x 47 c.M. 
inwendig 115 x 38 x 30 C.M. 

Blijkens de vondstomstandigheden was de kist vroeger reeds ontdekt en geledigd, 
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doch zelve op haar plaats gelaten. Ik vond ze gevuld met aarde, waarin niets 
dan — misschien — een scherfje van zeer veel later aardewerk. 
Reeds terstond was gebleken, dat de kist van ouds gescheurd was. Toen ze, 
na enige dagen drogens, werd gelicht, kwam ze dan ook in vier stukken boven. 
Deze werden 13 Maart naar het gemeentemuseum overgebracht, en daar, na 
flink uitgedroogd te zijn, in 1926 met cement aan elkaar gelast. Deze niet zeer 
geslaagde restauratie werd wel op ons verzoek, doch onverhoeds zonder nader 

overleg door Gemeentewerken uitgevoerd. In het museum werd geconstateerd, 
dat op een der lange zijden enige tekens op grove wijze waren ingekrast, 

ongeveer als hiernaast aangegeven. VAB 
Volgens Prof. Dr. Krüger (Trier), die een paar jaar later het museum bezocht, zou 
dit een „Steinmetzzeichen” zijn. 
5- grote, gladwandige pot, veel gelijkend op de bekende „honingpotten”, 
doch zonder de hieraan steeds voorkomende oortjes, tezamen met twee kruikjes 
en een aanzienlijk fragment van een grote, geverfde beker met breed en 
krachtig ingedrukt riffelornament. 
De grote pot, waarschijnlijk recent beschadigd, evenals trouwens veel van het 
bij deze gravingen voor de dag gekomen aardewerk. Dit bleek achteraf zeer 
gelukkig daar de gave stukken door Mevr. v. Balkum werden opgeëist. De pot 
was met — bewaard gebleven — beenderresten gevuld en bevond zich in een 
gat, gevuld met diepzwarte, zeer vette, met houtskool en veel as gemengde 
grond. Ik heb dit zelf kunnen waarnemen. Mijn indruk was dat ter plaatse eerst 
de verbranding had plaatsgevonden en daarna de pot met de samengelezen 
beenderresten in de brandgrond was ingedraaid. Hij was dan ook geheel met 
een vast klevende, diepzwarte laag bedekt en bleek eerst bij de schoonmaak 
lichtkleurig te zijn. 
6. Pot, deels vroeger, deels vers gebroken, met deksel. Ook deze pot zou, naar 
mij achteraf werd medegedeeld, beenderresten hebben bevat. 
7. Volgens de situatietekening cen „askruik”. Ik herinner me deze vondst niet. 
Bij de in de tekening aangegeven diepten zal moeten worden bedacht, dat 
het terrein naar het Zuiden sterk opliep. 

II en III: twee tufstenen kisten de 12° Maart aangegraven. Hiervan is II in hori- 
zontale doorsnede ongeveer vierkant, in verticale doorsnede echter aan cen van de 
zijden halfcirkelvormig begrensd. Zou deze steen het deksel van een as- of urnen- 
kist kunnen zijn? Afb. 110. 
Afmetingen : uitwendig 55 x 58, totale hoogte 41 c.M. 

inwendig 37 Xx 40 X 25 c.M. 
Inhoud : ruw puin van latere tijd en kleine fragmenten van verbrande beenderen. 
Deze steen werd met de ronde zijde op het geboren zand rustende gevonden ; 
een muurtje van tamelijk grote bakstenen sloot erbij aan zonder dat het verband 
duidelijk was. De steen dus in latere tijd als bouwmateriaal gebruikt, of het 
muurtje over de ter plaatse gevonden steen heen opgetrokken ? 
De bovenkant sterk beschadigd. Daarenboven brak hij bij het lichten in meerdere 
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stukken die naar Gemeentemuseum werden overgebracht en daar tegelijk met die 

van kist IT aan elkaar werden gezet. 
Dezelfde dag kwam aan de zijde van de Hessenberg in de wand van de fun- 

deringskuil een hoek van nog een tufstenen kist III voor de dag. Deze bevond 

zich dus bijna geheel onder de genoemde straat (tegenover de scheiding van 

de aan de overkant van de straat gelegen percelen No. 33 en 35), de bovenkant 

op ruim 2 Meter diepte. Risico en kosten aan het lichten ervan verbonden 

waren dus te groot en leken onevenredig aan de waarde voor het museum, 

waar reeds meerdere dergelijke kisten aanwezig. We hebben ze dus ter plaatse 

gelaten. Bij de nieuwbouw heeft men naar ik meen, de uitspringende hoek 

weggehakt. 
Persoonlijk heb ik door uitholling van de staande kuilwand het inwendige 

van deze kist onderzocht. Ze bleek evenals de andere vroeger geledigd. Inhoud was 
nu: aarde, zand wellicht een stuk baksteen van tamelijk recente tijd, kleine 
fragmenten van verbrande beenderen, één klein fragment van vermoedelijk 
Romeins aardewerk. In de bovenlaag van de vulling veel splinters tufsteen vermoc- 
delijk resten van een deksel. Ook deze kist was van de gewone trogvormige soort. 
Ze was groter en zwaarder dan kist I en leek geheel gaaf. 

IV. Later is nog een vierde stenen kist voor de dag gekomen, in omstandig- 
heden als HI. Ik heb deze niet gezien, ze is echter door de opzichter in de 
situatietekening opgenomen. 5). 
Verspreid gevonden zijn meerdere scherven, waaronder twee gemerkte ‘Terra 
Sigillata fragmenten (zie beneden) en de fragmenten van een geschilderd bord. 
Verder, speciaal dicht bij de Hessenberg, brokken en splinters tufsteen. 
Divers aardewerk van veel latere datum en zonder veel belang. Hiervan is het 
merendeel aan de opzichter gelaten. 
Zoals gezegd waren de te vinden oudheden door de vroegere eigenares der 
percelen voorbehouden. Toen de eerste vondsten waren gedaan, kreeg ik verlof 
deze voorlopig naar het Gemeentemuseum te doen overbrengen op conditie, 
dat ze daar ter beschikking zouden blijven. 
Wat later schijnen er geruchten gelopen te hebben, dat vondsten van grote 
geldswaarde waren gedaan, zodat Mevrouw van Balkum haar notaris opdracht 
gaf onderzoek te doen. Van dergelijke vondsten is mij niet gebleken en ik 
geloof ook nict dat iets van die aard voor de dag is gekomen. 
Ik heb nog getracht genoemde mevrouw ertoe te bewegen alles af te staan, 
doch tevergeefs. Alles wat gaaf was, heeft zij doen weghalen, d.w.z. meerdere 
kruikjes en het onder 4 genoemde T. N. potje. Hierdoor is verwarring gekomen 
in het onderling vrijwel gelijksoortige kruiken-materiaal, zodat van de aanwezige 
de juiste vindplaats niet kan worden gegeven. 

M. D. 

5) Vgl. ook nog de vondst van een dergelijke grafkist vooraan in de Begijnenstraat bij de 
Hezelstraat in 1885 : deze in Gem. Verz, Cat. 4e dr. pag. 38—39. 
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Afb, 110 

Gevonden aardewerk : 

II 323, 324; III 351 (fragment); IV 564, 565, 566; V 103 (fragment) en VI 61 (fragment). 
Voorts enige losse fragmenten : 
Terra Sigillata — deels zwart gebrand — van Drag. 31, waarbij bodemfragment met merk 
CONDARILKVS (m. 1415) en van Drag. 33, waarbij bodemfragment met merk 
TOCCO//}/ (C. 1. L. XHIL, 10010 1924d) (m. 1414). 
Fragmenten van enige geverfde borden Niederbieber 40, breuk licht geelbruin. 
Randfragment van steilwandig bruin geverfd bekertje met uitstekend randje, de wand bedekt met 
riffelversiering, breuk geelbruin. 
Kruikhalsje en enkele fragmenten van pijpaarden kruikjes. 
Vele wandfragmenten in zacht grijzig-crème kleurig bakscl, vermoedelijk van een grote kruik. 
Klein ruwwandig fragment van bakscl als Alzei pag. 31 ? 
Voorts nog fragment van een slijpsteen en enige spijkers. 

GROTE MARKT ca. Afb. 111 

Verslag 1897. Kruik IV 220, gevonden in een huis aan de Grote Markt. Geschenk 
van de Hr. O. J. G. van Wageningen. Deze heer was agent van de Ned. Bank en 
woonde aan de Zuidzijde op No. 16, het eerste huis boven de Stikke Hezelstraat, 
later manufacturenmagazijn van de firma Bruns, daarna „warenhuis” der 
N.V. Hema. 
Herhaaldelijk (o.a. 8.3.1924, 20.7.1927 en Juli 1933) werd mij door werklieden 
geheel ongevraagd verteld, dat bij een verbouwing van dit perceel ten behoeve 
van de firma Bruns vele andere voorwerpen waren gevonden. Echter viel niet 
uit te maken of Romeins of later goed werd bedoeld. In 1927 was meer in het 
bijzonder sprake van een „zeer grote koperen lamp’, die door Bruns Jr. zou 
zijn behouden; in 1933 van „lampjes”. 
Verslag 1896. Kruik IV 219, gevonden op de Markt tegenover de Boterwaag, 
op + 1.50 M. onder de begane grond. 
Verslag 1905. Vaasje II 62 met sporen van verguldsel. Gevonden en opgedolven 
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bij de verbouwing van het perceel Grote Markt No. 11 ; Geschenk van de heer 

Chr. A. Vieweg. 
In dit perceel woonde destijds de familie Vieweg en waren de burcaux gevestigd 

van de Provinciale Gelderse en Nijmeegse Courant. Het lag aan de Zuidzijde 

van de Grote Markt en was het ge huis ten Westen van de Scheidemakersgas. 

Thans een deel van het grote complex der firma Vroom en Dreesmann. 

In Januari 1927 werd bij verbouwing van het achterhuis van de banketbakker 

Levitus, Grote Markt, Noordzijde, No. 37, enige huizen ten Westen van de 

Grotestraat, in zeer vuile grond veel aardewerk uit latere tijd en hieronder, 

op het natuurlijke zand, een ongeschonden Romeins kruikje gevonden. Met 

voorgaande toelichting werd dit mij ter determinering getoond. Ondanks gedane 
pogingen was het niet mogelijk het voor de Gem. Verz. te verwerven. 
Enige dagen later bracht mij een betrouwbaar gelegenheidsantiquair een iets 

geschonden kruikje van geheel gelijk tvpe B. B. IV 567 en wat geschonden 

aardewerk van latere tijd, dat hij mij geheel ongevraagd presenteerde als van 

bovengenoemd bouwwerk afkomstig. 
Later in hetzelfde jaar werd mij door werklieden ongevraagd medegedeeld, 

dat daar ter plaatse toen meer zou zijn gevonden, volgens de beschrijving 

waarschijnlijk ook late Terra Sigillata. 
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De oud-amanuensis van het Museum Kam, Janssen, deelde mij veel later mede, dat 

de vondsten indertijd bij Levitus op de Grote Markt gedaan in de verz. Kam 
waren terecht gekomen. 
Met voorgaande vondst in Grote Markt No. 37 kan in verband gebracht 
worden de H. S. aantekening van van Schevichaven Sr in het boekwerk Cat. 
Bibl. Gem. Mus. II 67: „In een huis aan de Grote Straat genaamd „de Witte 
Beer”, toen bewoond door de freule van Lijnden, een aloud, witachtig, aarden 
kruikje. Naderhand bij het aanleggen van een tuin in hetzelfde huis, doch bij 
een andere bewoner, een dergelijk kruikje. Beide waren in de verzameling van 
wijlen de Heer „In de Betouw”. 
Bedoeld is hier het huis aan de Westzijde van dc Grotestraat, thans No. 11, 
iets boven de aan de overzijde uitmondende Platenmakerstraat gelegen. Dit 
werd in 1782 aan freule C. E, van Lijnden ®) overgedragen. Het loopt, achter 
het pand van Levitus om, door tot aan de Vijfringengas (in Nieuw Prot. van 
Bezwaar op fo. 4). 
Verslag 1931 : 21 October 1931. 
Bij het leggen van een kabel door Electriciteitswerken moest men, daar deze 
onder de tramrails door moest, plaatselijk iets dieper graven. Hierbij werd 
ongeveer tegenover de apotheek van Moeys (het tweede huis ten Oosten van 
Scheidemakersgas, aan de Zuidzijde van de Grote Markt, No. 6) onder ongeveer 
0,75 M. bovengrond aangetroffen een laag van (volgens mededeling) zwarte 
brandgrond en as, waarin tezamen zes nog geheel gave voorwerpen van aarde- 
werk, thans in Gem. Mus. III 337, 338, IV 569, 570, VI 51 en 52 (VI 52 was 
bij de ontgraving beschadigd, doch kon worden hersteld). Bij de inlevering 
droegen de voorwerpen nog rijkelijk resten van brandgrond. 
De vinders hadden de indruk, dat ter plaatse onder de tramrails nog meer moest 
zitten, meenden zelfs daar een pot stukgestoten te hebben, maar hadden door 
de grote tocloop van nieuwsgierigen en verkeersbezwaren het onderzoek moeten 
staken. Beenderresten had men niet gezien. Onder de vette, zwarte brandgrond 
bevond zich het natuurlijke zand. De vindplaats ongeveer 1 M. ten Noorden van 
de tramrails. 
Betreffende de bouw der Passage der firma Vroom en Dreesmann tussen Markt 
en Broerstraat ontving ik van werklieden ongevraagd meerdere mededelingen, 
die niet geheel met elkaar klopten. 
Er schijnt wel wat gevonden te zijn (misschien Rom. „Schwarzfirnissware” met 
beschildering in witte verf), maar het gevondene moet in handen van de haven- 
meester-antiquair Blijdenstein zijn gekomen en is voor de oudheidkunde verloren. 

KANNENMARKT 

H. S. aantekening van van Schevichaven Sr in het boekwerk Bibl. Gem. Mus. 
II 67: 

®) (Cornelia Eliana van Lijnden, ongehuwd, oud 77 jaar, overleden te Nijm., 12 Fcbr. 1812). 
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„In 1823 op de Kannenmarkt bij het graven tot het maken van een regenbak 

„aan het huis van de heer G. Heuvel een zwartachtig aarden lampje en een 

„penning van Magnentius : Vz. Keizers hoofd met omschrift D. N, MAGNEN- 

„TIVS P. F. AVG, Kz. de Keizer staande, houdende in de linkerhand een 

„Victoria, in de rechter het labarum met Christusmonogram en omschrift 

„FELICITAS REIPVBLICAE, in het veld A, beneden TRP”, 

Bedoeld is het huis thans genummerd 7, naast het nu afgesloten gasje naar 

de Korenmarkt, genaamd „het Kattegasje”, en wel aan de N.W. zijde hiervan. 

ST. JANSPLAATS 

(gas vanuit het bovendeel van de Smidstraat gaande in de richting van de 

Waalse Kerk, voormalig St. Janshuis). 
In November 1926 alhier gevonden bij rioleringswerk fragment van een beker 

in „Firnissware” met opschrift in witte verf. Thans Gem. Verz. III 371. 

AFGRAVING VAN ST. STEVENSKERKHOF 

21 Aug. 1834. Aanbesteding van het verlagen door afgraving van het oude 

kerkhof ten Westen der St. Stevenskerk en het verlagen van de daaromheen 

staande muur. De afkomende grond te storten buiten de Hezelpoort in de 

nabijheid van lunet Zeelandia. 
Geheel afgegraven in 1882. 
Blijkens Catalogus en de lijst van in 1930 gedetermineerde munten uit oud 

bezit van de verzameling, zijn van deze vindplaats afkomstig : 
21 leesbare munten, waarvan : 
1 Gallisch autonoom — Aduatici 
9 Augustus tot Nero 

11 Constantius Chlorus tot Magnus Maximus 

(vgl. munt van Magnentius in 1823 gevonden op de Kannenmarkt). 

Van de afgraving in 1882 verder het aardewerk IL 63, VII 46, XI 79 en 8o, 

dus weer vroeg en laat! 
Voorts hoorde nog volgens verslag 1882 hierbij : 
Fragmenten van een um in zwartachtige aarde, versierd met uitstekende punten (dus 

Stachelbecher 2). 
Fragment van een urn in roodachtige aarde met versiering. 

Fragmenten van een schotel in zwarte T.S. (dus T‚ N.); deze niet geïdentificeerd. 

Ornament van cen grote pot of vaas, voorstellende het voorlijf van een paard (B. E. 1 80). 

Een mantelhaak: deze later geplaatst in afdeling C als C, VII 41 (Cat. 4e dr, pag. 272). 

GROTESTRAAT EN ST. ANTHONIUSPLAATS 

Smetius, Opp. Bat, pag. 29 : 
In het huis „de Roode Leeuw” aan de Grotestraat (Oostzijde, halverwege tussen 

Platenmaker- en Muchterstraat, thans No. 26) en op St. Anthoniusplaats, tegels 

met merken van het 1oe legioen. 

In een huis in de Muchterstraat fragmenten van aardewerk en tegels. 
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VLEESHOUWERSTR. — STEEN- 

STRAAT Afb. 112—118 

In de Vleeshouwerstraat zijn bij aan- 
sluiting aan riolering herhaaldelijk res- 
ten of puin van zeer oud muurwerk 
waargenomen. nl. bij de percelen No. 
18/20, 38, 45 en 71, (afb. 113). 

De waarnemingen bij No. 38 en 71 da- 
teren van vóór mijn tijd. 
Ik was bij geen der vondsten in de ge- 
legenheid tijdig ter plaatse te zijn, meen 
echter dat de mededelingen van de 
trouwe G. v, d. Ing geloof verdienen, al 
kan niet voor alle bijzonderheden wor- 
den ingestaan. 
Bij de percelen 18/20 zag ik zelf in 
April 1923 bij het uitgekomen puin 
fraaie kantig bewerkte tufbouwstenen 
o.a. van 35 X 18 c.M, leisteen als bij de 
gravingen in het Waterkwartier en 
elders in Romeins Nijmegen gevonden, 
veldkeien met nog eraan vastgehechte 
metselspecie, fragment van Romeinse 
pan of tegelbrokken van op de bekende 

wijze met rood gemengde specie (de heer Ir. Weve achtte deze destijds typisch 
Romeins). 

Afb. 112 

Afb. 113 



De gevonden muur zou een naar de Waal gekeerde schone voorkant hebben 

gehad en 1.80 M. dik zijn geweest. 
Het fundament van een der betrokken huizen bleek uit natuursteen (de leisteen 

bovengenoemd) te zijn opgêbouwd ! 
Met het oog op dit laatste, en verder op het ook overigens voorkomen van de 

bewuste leisteen heb ik me wel eens afgevraagd of hier niet uit resten van 

Romeinse bouwwerken gehaald bouwmateriaal opnieuw zou kunnen zijn gebruikt? 

In April 1926 zag ik terzelfder plaatse weer een kruiwagen vol puin hierboven 

beschreven. Op ongeveer Y2 M, van de voorgevel van perceel 18 zou nog een 

muur aanwezig ZIJN. 

In Juli 1925 rapport betreffende een muurrest van nog 5o c.M. hoog vóór perceel 
No. 45. Deze muur zou min of meer de richting van de straatas hebben gehad, 
ten dele onder de gevelmuur hebben gezeten, en uit „keien” gebouwd, doch 

aan de blootgekomen zijde met tufsteen bekleed zijn geweest. 
De bovengenoemde vondsten in Vleeshouwerstraat hebben meer reliëf verkregen 

door het vinden van een welbewaard stuk van een tufsteenmuur in 1941, bij 
de werkzaamheden voor restauratie van Steenstraat Nos. 44/46, welk perceel 
ten onrechte thans „het Beziendershuis” pleegt te worden genoemd. Dit huis 
was vroeger „In de drie Kolven” genaamd en ligt op de Westhoek van Steen- 

straat en O. L. Vrouwentrappen. (Afb. 114, 115, 116). 
De muur scheen onder het huis door te lopen. 
Van verdere waarnemingen door de omstandigheden niets meer vernomen. 
In October 1926 ontvangen van de edelsmid Arens een beschadigd Romeins 
potje II 326, dat in de Vleeshouwerstraat zou zijn gevonden. Deze herkomst 
is echter met het oog op diverse omstandigheden zeer onzeker. 

EEN ROMEINSE WEG NAAR EN DOOR DE STAD 7) 

In Februari 1927 ontving ik van de gemeentelijke plantagemeester enkele kleine, 
doch karakteristieke ge-eeuwse aardewerkfragmenten (late T. S. Alzei type 1), 

en kwam ik hierdoor op het spoor van een laat-Romeinse aanleg op Heumens- 

oord — een uitgestrekt heideveld, omstreeks 1840 ontgonnen en beboscht, dat, 

alhoewel Nijmeegs gemeentelijk bezit, onder Malden (gem. Heumen en Malden) 

is gelegen (voormalige heerlijkheden Heumen en Malden). 

In de jaren 1931/32 werd deze aanleg namens R. M. v. O. Leiden onderzocht. 

Zie Verslag Nijm. Gem. Comm. ter Verzekering ener goede Bewaring van 

Gedenktekenen van Geschiedenis en Kunst over 1932, OMROL N. R. XIV 

(1933). Enige aantekeningen mijnerzijds bij het genoemde OMROL-artikel te 
vinden onder „Heumen en Malden”, pag. 296—299. 

Reeds in 1927 leek het mij, en ook Dr. Holwerda, dat reeds bovengronds de 

7) Zie ook hoofdstuk 1, slot. 
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resten erop wezen, dat ter plaatse een 
Kleine laat-Romeinse militaire neder- 
zetting had gelegen, zodat de vraag 
rees, wat dit op deze plaats had te be- 
duiden. De vindplaats ligt in een wijde, 
vlakke heide op ongeveer 6 KM. (vogel- 
vlucht) ten Z. van het Valkhof, en 
vrijwel halverwege een van laatstge- 
noemde plaats naar Cuyk getrokken, 
ongeveer N.Z, gerichte lijn. 
Andere Romeinse vondsten waren uit 
deze streek niet bekend, zoals over het 
algemeen aan de Zuidkant van Nijme- 
gen weinig of niets uit die tijd werd 
gevonden. 
Duidelijk was intussen, dat de grote 
weg van Nijmegen naar het Zuiden — 
dus naar de Maas —, waarvan het be- 
staan a priori mag worden aangenomen, 
ergens deze heide kon hebben door- 
sneden. Hier zouden de Romeinen geen 
obstakels hebben gevonden en hun weg 

Afb. 117 ongehinderd in rechte lijn van Noord 
naar Zuid hebben kunnen uitzetten. 

De onderstelling leek dus niet gewaagd, dat we een wachtpost hadden gevonden 
aan die weg. 
En vanzelf kwam dan de vraag of niet, met deze vondst als uitgangspunt, de 
weg zelve zou kunnen worden gevonden, en vooral zijn beloop naar, en even- 
tueel door, Nijmegen vastgesteld. 
Een dergelijk onderzoek stond dus in 1931/32 op het program. 
Op het wijde, uitgestrekte terrein bleek echter (vermoedelijk door de ontginning 

van 1840 en veel later geniewerk — ook was juist in de onmiddellijk vooraf- 

gaande jaren het terrein door het ter werkverschaffing graven naar grind sterk 
geschonden — geen ook maar enigszins behoorlijk aanknopingspunt te vinden. 
En het personeel van de gem. Plantagedienst, alhoewel ten dele hier van ouds 
werkzaam, wist generlei aanwijzing te geven. Traditie bleek weer niet aanwezig. 

Dit deel van het onderzoek met de spade moest dus al spoedig worden opge- 

geven. Ik ben het toen op een andere, omslachtiger wijze gaan proberen. 
De oorspronkelijke kadastrale kaart (Heumen Sectie B) gaf de toestand van 
het terrein, zoals die was vóór de ontginning. We zagen hier echter slechts een 
wirwar van landwegen en voetpaden, zoals die over een kale heide, ter verbin- 

ding van allerlei combinaties van omliggende plaatsen, van zelf ontstaan. 
Hier viel niets te halen. 
Stadwaarts gaande, viel de aandacht echter op de huidige Driehuizerweg, die 
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vrijwel N.Z. gericht, van onze vindplaats uit zou kunnen zijn gegaan. De streek 
tussen Scheidingsweg en Groenewoudse weg is grotendeels eerst in latere tijd 
ontgonnen. Bij de desbetreffende acten vonden we er echter enige — resp. SPr. 
29.12.1578, 22.6.1616 en 711617 —, betrekking hebbende op de bouwhoven 
Westerhueven, Afferdenskamp en Huyselenberg. Deze liggen thans tussen 
Groesbeekse weg en Driehuizerweg, waar de plaats van de Huyselen- of Uselenberg 
nog valt aan te wijzen (een en ander door mij uiteengezet). 
In de boven aangeduide stukken vinden we nu als overeenkomstige belendingen: 
de Groesbeekse- en Mookse straat. 
We vinden dus het hiergelegen deel van de Driehuizerweg aangeduid als de 
weg naar Mook, dus naar het Zuiden en de Maas. 
In een acte SPr. 1569, 3a post Judica vinden we dan ook bij de beschrijving 
van een stuk land in dezelfde buurt op den Valkenberg gelegen (zie de be- 
staande Valkenburgse weg) de plaatsbepaling: in de heide buiten de Landweer 
(Groenewoudse weg) bij de Moldyckse (—= Mookse) straat. 
Blijkens een in het G.A, aanwezig schetskaartje van 1777 (behorende bij Raads- 
besluit van 26.11.1777) was de Drichuizerweg toen ter hoogte van het buiten- 
goed Brakkenstein nog een behoorlijk brede weg (38 voet =— circa 12 M.), 
zodat een strook ervan (die in de aanleg nog is, of voor korte tijd was, te her- 
kennen) bij genoemd buitengoed werd gevoegd. Merkwaardigerwijze wordt de weg 
daar Oude Groesbeekse weg genoemd. 
We zullen de Driehuizerweg dus speciaal in het oog moeten houden. 

Afb. 118 
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Het oversteken van de Groenewoudse weg (vóór 1904 Groenestraat, een deel van 

de Oude Landweer) brengt ons binnen het bereik van de bekende kaart van 

van Deventer van omstreeks 1570, zodat we nu vastere grond onder de voeten 

krijgen. 
We zien dan op deze kaart heel duidelijk tussen twee blijkbaar belangrijke 

wegen, een vrij smal, naar het Noorden spits toelopend land. Dit werd van 

ouds de Witsenburg genaamd. 
De begrenzing ervan is tot de huidige dag weinig veranderd, alleen is de 

Noordelijke punt wat afgeknot, zowel bij het ombuigen van de Groesbeekse weg 

naar de Molenpoort bij het aanleggen van de buitenwerken der vesting, als bij 

de oorspronkelijke aanleg van de spoorweg Nijmegen-Kleef. 

Omtrent de geschiedenis van dit land viel nog al wat te vinden, 

Het grootste (Zuidelijk) deel, waarop indertijd een villapark werd geprojecteerd, 

was het goed „de Grote Witsenburg”. Een uit dit goed gaande rente zorgde 

er voor, dat in het Archief der Broederschappen enige crop betrekking hebbende 

acten bewaard bleven, waarbij enkele andere, die in SPr. werden gevonden, 

konden worden gevoegd. 
Het bedoelde perceel komt voor in Protocol van Bezwaar, oud fo. 85 v', 

nieuw fo. 418, oorspronk, Kadaster Hatert A 201. 

De oudste gevonden acte is van 1841554 (Broed. 965). 

De muntmeester Reynier van Eembruggen droeg daarin aan zijn zuster over 

een erfjaarrente van 30 Karolusgulden uit huis, erf, schaapschuur en land, geheten 

„den Witschenborght” in het geheel groot 8 mergen op Hoogeveld, eenerzijds aan 

de Groesbeeksche straat, anderzijds aan de Moexsche straat, achter aan de 

Landweer. 
In SPr. 1568, za ipso T'homae Apost., 
Broed. 1079 en 1080, beide van 25.89.1571, 
Broed. 1098 van 18.41575 
en SPr. 22.1.1578 
vinden we hetzelfde goed op overeenkomstige wijze beschreven, met, waar het 

hier op aan komt, dezelfde belendingen : Groesbeekse straat, Mookse straat en 

Landweer. 
Ik moet hier wijzen op het door van Schevichaven (bv. Gelre XXII, 1919, pag. 7) 

gelijkstellen van de latere Groenestraat en de Groenestecg, een vergissing, waardoor 

allerlei verwarring moest en is ontstaan. 

De Groenesteeg komt nog onder deze naam voor op de officiële gemeentekaart 

van 1897, en kreeg eerst, voor zover nog bestaande, in 1899 de naam van de Ruyter- 

straat, en sinds 1891 : Franse straat. Omstreeks deze tijd nog werd ze, naar ik me 

meen te herinneren, in de Gem. Raad ook Mestweg genoemd. Deze laatste naam 
reeds in Broed. 236 (van 1435). Zie ook oorsp. Kad. Kaart. 
De latere Groenestraat, een vrij recente naam, volgde de Landweer. Zó zijn de in 
SPr. veel voorkomende akkers: u° fine Groensteeg a° fine Landweer, de reeks 
opvallend lange, smalle percelen, die we op oude kadastrale kaarten ten Westen 
van de Driehuizerweg zien getekend. : 
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Achteraf vond ik nog een acte SPr. 19.2.16go, waarin sprake is van drie morgen 

lands op Hoogeveld, Noordwaarts grenzend aan de Groene Steegh, Zuidwaarts aan 

de Landweer off St. Annastraet. Deze laatste naam werd in latere tijd meer aan de 
Groenestraat gegeven, daar deze, vóór de ingraving ten behoeve van de spoorweg, 
bv. van het Groenewoud, regelrecht naar St. Anna voerde. 
Curieus is het dat, toen Drs. Kokke in 1947 bij een oude geboren Nijmegenaar 
naar de Groenesteeg informeerde, deze zich niet alleen die weg herinnerde, maar 

ook terstond de naam Mestweg toevoegde. 
De Spoorweg Nijmegen—Kleef liep aanvankelijk vanaf het ter hoogte van „de 
Vereniging” gelegen station langs de Zuidzijde van de Groesbeekse weg, totdat hij 
de Witsenborg inboog om dit land in de lengte te doorlopen. 
Voorbij de Groenewoudse weg wordt de baan nog gemarkeerd door cen slordige 
landweg in de richting Brakkenstein, waar ook nog enkele resten van de verhoogde 
spoorbaan zijn (waren ?) te zien. 
Het huis en de schaapschuur schijnen later opgeruimd te zijn, terwijl de weg naar 
Mook reeds in de latere 16e eeuw vanaf de Molenpoort min of meer het huidige 
tracé was gaan volgen. 
Bij een overdracht van onze Witsenburg op 11.5.1742 bepaalde men zich bij het 
opgeven der belendingen tot het weinig zeggende: Oost, Noord, en West de 
gemeene straat. 

Maar 1.7.1761 heet het weer : tussen Groesbeekse- en Brakkensteinse weg. 
En in een acte, waarvan ik de datum niet noteerde, maar blijkens de erin voor- 
komende personen daterende uit het begin der 19e eeuw: ten Oosten Groes- 
beekse weg ; ten Westen weg naar de Driehuizen ; ten Zuiden weg van Groene- 
woud naar St. Anna. 
Deze verlegging van de weg naar Mook schijnt v. Schevichaven te zijn ontgaan. 
Het Noordelijk deel — de Kleine Witsenborg — vonden we beschreven in een 
stuk van 15.8.1591 (archief OBG), waarin de Magistraat van Nijmegen verklaart 
te hebben verkocht aan Ricquin van Mulickum o.a. een stuk land aan de Witsen- 
burg, grenzende ten Oosten aan Groesbeekse straat, ten Zuiden naast de „gracff” 
van de Witsenburgse kamp (—= Groot Witsenburg), ten Westen aan Mookse 
straat, ten Noorden naast „die straet aen die Sandtkuylen”. 
Een overblijfsel van de in het bovenstaande genoemde Sandtkuylen was blijkbaar 
de vrij diepe kuil, die nog voor enkele tientallen van jaren was te zien in de spitse 
N.W.-hoek tussen Groesbeekse weg en Groesbeekse dwarsweg. Het oppervlak 
ervan was zo groot, dat er op bescheiden schaal tuinbouw in werd bedreven, 
Thans, dichtgeworpen, een grasveldje, waarop een gemeentelijk bouwseltje. 
Ook dit deel van de huidige Driehuizerweg — tussen Groenewoudse- en Groes- 
beekse weg — heette dus in de 16° ecuw blijkbaar nog Mookse straat. 

We kunnen nu op de kaart van van Deventer verder Noordwaarts gaan en komen 
dan bij het Leprozen- of Melatenhuis. Inmiddels zijn we dan echter reeds geraakt 
in de strook rondom de Stad, waarvan de aanleg van de buitenwerken der vesting 

zn 



in de 17e eeuw en later, een „tabula rasa” heeft gemaakt. Gelukkig helpt van 
Deventer ons hier doorheen ! 8). 
Het Leprozen- of Melatenhuis lag ongeveer Julianapark/Julianaplein. Een herinne- 
ring hebben we, naar ik meen, in de Steenenkruisstraat. 

In laatste instantie (1891) werd deze zo genaamd naar een daar gelegen hebbend 
vestingwerk. Dit laatste moet echter, zij het dan langs een omweg, die naam 
gekregen hebben van een werkelijk in die buurt gestaan hebbend stenen kruis. 
Ik denk hierbij òf wel aan een wegkruis op het kruispunt van wegen bij het Mela- 
tenhuis, òf wel aan een met dit huis in direct verband gestaan hebbend kruis, b.v. 
op het bijbehorend Melatenkerkhof. 
De éne weg door het ineenlopen van Driehuizerweg en Groesbeekse weg ontstaan, 
splitst zich hier weer in twee takken: de rechter gaande door de Hersteeg in de 
richting van de Burcht, de linker door de Ziekerstraat naar het hart der Stad. 

Dat beide deze takken bij de 15e eeuwse uitleg der stad nog van belang waren, 
blijkt wel hieruit, dat ze elk een eigen stadspoort kregen : de Zieker- en de Her- 
steegpoort. Later werden deze poorten, mêt de wegen, van minder belang — vooral 
de Ziekerpoort. De linkertak ging dus door de Ziekerstraat. 
Ook van Schevichaven heeft ten slotte ingezien, dat de Moldicksestraat der 15° en 
ook nog 16° eeuw onze Ziekerstraat moet zijn geweest (vgl. zijn „Straten”, p. 237 
met p. 174). 
Hem hebben blijkbaar de oude „hanchoven” dwars gezeten, waarvoor hij (ibid. p. 
174) geen andere uitleg wist te geven dan dat het tuinen of hoven zouden zijn 
geweest tegen de hellingen — bermen — van de stadsgracht aangelegd, terwijl toch 
de kaarten van van Deventer en Blaeu een heel wat minder onwaarschijnlijke ver- 
klaring aan de hand doen. 
Op eerstgenoemde kaart zien we tussen Ziekerstraat, Hersteeg en stadswal een 
groen tuinen- en hovencomplex aangegeven, dat op de kaart van Blaeu gedetail- 
leerd wordt teruggevonden. Deze hoven lagen op een naar het Zuiden openlig- 
gende helling en zijn blijkbaar de befaamde „hanchoven” geweest. 
Zoals ook in 1935 bij het slopen van de Zuidzijde der Lange Koningstraat duide- 
lijk bleek, is te eniger tijd achter de huizen der Ziekerstraat een deel der helling 
weggegraven, waardoor de grondkerende muur rond de Zuidzijde van Mariënburg 
nodig werd. ®). 
We bepalen ons hier tot het geven van enkele uittreksels. 
Broed. 77 van 1401 : huis en erf buiten de Windmolenpoort „in platca transeunte 
versus Moldick — — — u° fine ad plateam, a° fine ad hanchüve. 
In Cart. A bij deze acte een aantekening, dat dit huis lag bij het St. Agnieten- 
klooster. Ook elders blijkt dat het klooster Mariënberch aanvankelijk zó werd 

8) Een facsimile van de kaart van van Deventer bevindt zich door M, F. N. Rotteveel, sinds 

1891 in de Gem. Verz. De mechanische reproductie (uitgave Nijhoff) kwam vele jaren later. 
9) De kwestie betreffende de Vlaamse gas in van Schev'chaven, „Straten”, p. 237, is weer een 

gevolg van zijn foutieve datering van het betreffende SPr. Dit moet zijn 1524 in plaats van 
1424. Ook de eraan vastgeknoopte beschouwingen moeten dus vervallen, 
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genoemd. Later kreeg het klooster te Neerbosch die naam. Zie bv. v. Schevichaven 
in „Schependom”, p. 15 vlgg. '°). 
SPr. 1437 fo. 22 r° : huis en erf buiten de Windmolenpoort in de Moldixsche 
straat, achter grenzend aan de Hanchoven. 
Broed. A. 33 van 1428 : huis en erf buiten de Wyntmoelenpoirte, in de weg daar 
men geet naar Moldick, enerzijds grenzend aan het Convent der Regulieren. 
SPr. 1537 2* post Judica : huis en erf aan de Moudicksche straat, ex opposito fos- 
sati dict. Posthouwerspoill (de bekende poel die vroeger lag bij de samenkomst van 
Ziekerstraat en Lange Koningstraat). 
Zie ook Broed. 770 van 1509 : conservatorium aquarum, dict, Posthouwerspoell. 
Een dergelijke poel was op z'n plaats bij cen grote verkeersweg. Dergelijke poelen 
in Molenstraat, en op Kelfkensbosch aan St. Jorisstraat. 
In SPr. 1456 2* vig. Petri et Pauli hebben we een curieus geval : een huis aan de 
Hirtzstege, achter grenzend aan de Hanckhueven, vóór aan fossatum dict. Puel. 

Zo hier niet eenvoudig een vergissing werd begaan, zouden we dus mocten 
aannemen, dat ook de Ziekerstraat wel eens Hirtzstege werd genoemd. Erg vreemd 
zou dit niet zijn, daar ze twee takken waren van eenzelfde weg. Een andere aan- 
wijzing zou kunnen zijn bv. de poel in de Hersteeg bij van Schevichaven Pen- 
schetsen I, pag. 223/4. Bij de slordige graving voor de bebouwing in 1939 van het 
tot dan toe open terreintje aan Wintersoord, naast de oude herberg St. Crispinus, 
kon betreffende een daar mogelijk gelegen hebbende poel (er stond later een pomp) 
niets zekers worden geconstateerd. 
Broed. 203 van 1429: huis en erf buiten de Windmolenpoort „in platea qua 
transitur versus domum leprosorum”, achter grenzend „ad hanchove”. 
Wanneer we nu de Ziekerstraat — Mooksche straat eens wat nader bekijken, zien 
we terstond, dat we hier met het begin van een holle weg te doen hebben, die 
vanuit het Zuiden langzaam afdaalt. Zulks blijkt al bij de van Broeckhuysenstraat 
en van Welderenstraat, duidelijker bij 2° en 3° Walstraat, overtuigend bij Lange 
Koningstraat en de helling van de Molenstraat naar het Oud Burger Gasthuis. 
Verder was het reeds vroeger, behalve door de hoogtekaart der oude stad, bij nader 
toezien ook „in loco” duidelijk, dat de Houtstraat het verlengde van die holle 
weg was. 
De Scheidemakersgas, de Rozenkransgas en de Eenigheid (laten we deze vertrouw- 
de en nu wel tot verdwijnen gedoemde namen hier nog eens uitschrijven) daalden 
vanuit de vroegere grote en befaamde „herbergen” aan de Zuidzijde van de Grote 
Markt, naar de Houtstraat af. Hetzelfde deed de Jodengas vanuit de boven 
Hezelstraat. 
Doch vooral bleek het duidelijk bij Bloemerstraat en Augustijnenstraat. 
Maar nu dan, na de afgrijzelijke ramp van 22.244, die voorproef van wat over de 

to) De voetnoot bij Stadsrekening 1429 (gedrukt p. 113) is blijkbaar onjuist. De samenhang 

wijst op het Nijmeegse klooster. De vermelding bij v. Schevichaven in „Schependom”,p. 16 

van een Agnietenklooster te Beuningen is een ongelukkig gevolg van een foutieve lezing door 
Joosting van Broed. 233 (van 1434). In het stuk staat Novimagen ! 

270 



dagen van het Laatste Oordeel staat gescheven, zelfs de ingewanden van de oude, 
dierbare Nijmeegse grond daar openliggen, zien we de Houtstraat over haar gehele 
lengte als holleweg langzaam naar de Hezelstraat afdalen (afb. 119—122). 
De Windmolen- of Wiemelpoort was in zéér oude tijd het rustige verloop van de 
holle weg komen verstoren. 
De huidige Singel ligt ter plaatse op ongeveer 31 M., het benedeneinde der Hout- 
straat op ongeveer 18 M. boven A. P. De combinatie Ziekerstraat— Houtstraat 
hielp door haar zwakke helling dit lastige hoogteverschil overwinnen. En het is 
dan ook bekend , dat de Nijmeegse voerlui in de tijd van „kar en paard” bij voor- 
keur de Houtstraat namen. Onze goede, oude Houtstraat was dus een deel van de 
uit het verre Zuiden komende verkeersweg ! 
In 1950 werd de Houtstraat met haar omgeving geheel vergraven en veranderd, en 
verloor deze oeroude weg geheel en al zijn karakter en oude functie als in dit 
opstel beschreven. Het zal spoedig zéér moeilijk zijn zich van de oude toestand 
in dit stadsdeel rekenschap tc geven. 
Dr. Brunsting maakte van deze gelegenheid gebruik om te zoeken naar een 
feitelijke bevestiging van wat door mij in dit opstel langs andere weg betreffende 
genoemde straat werd afgeleid. Hij vond dan ter plaatse van het snijpunt met de 
nu dus voormalige Bloemer- en Augustijnenstraten, op 1.20 M. onder het nu dus 
ook voormalige straatoppervlak, een grintplaveisel, dat hij Romeins meende te 
mogen noemen. 

Zie het voorlopig verslag in „Berichten van de Rijksdienst voor het oudheidkundig 
bodemonderzoek” No. zz (1950) van 21 October 1950. 
Reeds 2 November 1926 was mij door de mij steeds ijverige en met veel belangstel- 
ling helpende gemeentewerkman G. v. d. Ing (t) een deel van een dergelijke grint- 
weg gesignaleerd, eveneens op 1.20 M. diepte, vóór het toen in de Oosthoek van 
Hout- en Augustijnenstraten gelegen huis. Dr. Brunsting kon ik eerst achteraf 
hiervan op de hoogte brengen. 
Op het kruispunt onderaan de Houtstraat, beheerst door de Hundisburg, waar 
later de St. Steven werd gebouwd, maar tevoren wel eens een prae-Valkhofsc 
Frankenburcht zou kunnen hebben gelegen, zijn meerdere mogelijkheden. 
We kiezen met opzet de Lange Hezelstraat, die ons onderlangs Joden- en Hessen- 
berg nog enige Meters doet dalen en ons brengt naar de vlakte aan de Westzijde 
der Stad — de nog altijd wat geheimzinnige Pes Imperii of Roomsche Voet — en 
verder naar de buurt waar Ulpia Noviomagus eens lag. 
We halen deze Bataafs-Romeinse nederzetting erbij, omdat ze ons in staat stelt 
tot een oordeel over de ouderdom van onze weg te komen. 
Immers zijn, ondanks eeuwenlang bouwen en verbouwen, toch langs Houtstraat 
en Lange Hezelstraat nog een gehele reeks grafvondsten geborgen (zie pag. 257 €.v.) 
die uit de tijd van dàt Nijmegen stammen. En we weten, dat in Romeinse tijd 
gaarne langs de grote wegen werd begraven. Onze weg dateert dus minstens uit de 
2° tot 3° eeuw na Christus. Met het oog op de plaatselijke natuurlijke gesteldheid 
is hij echter waarschijnlijk nog véél ouder. 
Ten Westen van Nijmegen zou de weg aansluiting gehad kunnen hebben op de 
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aloude, door Maas en Waal lopende Via Regia of Koningstraat. Waarschijnlijk is 
het deze weg, die we in SPr. 1440 fo. 41 als via lapidea in Woerd vernoemd vonden. 
Zeker een Romeinse weg lijkt de Hooge weg, thans genaamd Waterstraat, en 
ongeveer 25 jaar geleden wat verlegd. 
Het Zuid-deel der Voorstadslaan schijnt hiervan het verlengde te zijn. 
Tweemaal vonden we, als liggende onder Hees, een Roemsche straat vermeld: eerst 
in SPr. 1563 za post Cuniberti Episc., en eens in Arch. OBG, No. 394 van 1570, 
op Domesdach nha den Sonnendach Jubilate. Het is mij niet gelukt deze weg te 
identificeren. 
Wat de verdere loop van onze weg vanaf Heumensoord naar het Zuiden betreft, 
deelde wijlen Mr. J. F. van den Broek, door afkomst en praktijk met de omgeving 
van Heumen bijzonder goed bekend, mij indertijd mede, dat ook daar zekere weg 
als Romeins placht te worden aangewezen. 
Deze werd door de aanleg van de spoorweg Nijmegen—Cuyk ten N.W. van de 
huidige grote weg naar Mook afgesneden, en liep nu dus dood. 
Zie verder Hermans, Noordbrabants Oudheden (1865), pag. 16—27. 

M. D. 17.12.1947 
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OMGEVING VAN NIJMEGEN 

UBBERGEN, COLLECTIE DOMMER VAN POLDERSVELDT 

Jhr. Dommer van Poldersveldt verwierf het kasteel te Ubbergen omstreeks 1817. 

In ditzelfde jaar schijnt de grondslag der collectie gelegd te zijn. Zie voor deze o.a. 

Janssen, Oudheidkundige Mededelingen IV (1846) pag. 346 vlgg, en pag. 307 vlg. 

De verzameling werd later bij boedelscheiding verdeeld. Echter werden enige 

belangrijke (en slecht te hanteren !) voorwerpen door de gezamenlijke erfgenamen 

aan de gemeente Nijmegen geschonken, o.a. de grote grafsteen B. A. IV 28. De rest 

kwam in de jaren 1865—1866 ten dele in de Gem. Verzameling. Lang nict alle door 

Janssen 1. c. vermelde voorwerpen zijn hier aanwezig. 

Enige voorwerpen (o.a. een grote, fraaie pot van fijne 'I'. N.) zag ik indertijd dan 

ook als bruikleen van een der afstammelingen in de Romeinse Catacomben te 

Valkenburg (Z. L.) Zie L. Hagens, Gids der Romeinse Catacomben te Valken- 

burg, pag. 56. 
De aan de Gem. Verzameling afgestane kruiken zijn bij het opmaken van de 2° 

druk van de Catalogus met andere onder één nummer samengevoegd en bleken 

niet meer te identificeren (zie aldaar pag. 38, Nos 3—4). 

Waáár de verschillende voorwerpen precies gevonden werden, is nict uit te maken. 

In verschillende berichten omtrent de verzameling uit de tijd, waarin deze nog te 

Ubbergen werd bewaard, komt reeds de waarschuwing voor: gevonden op het 

landgoed en in de omtrek. 
Aan Dommer behoorden daar meerdere terreinen toe. En het is opvallend, dat, 

toen in 1916 (zie Raad 3.6 en 15.7 v. d. j.) een der afstammelingen aan de gemeente 

Nijmegen enige stroken lands aan de Broerdijk overdeed, als conditie werd gesteld, 

dat alle daar te vinden voorwerpen van oudheidkundige waarde eigendom zouden 

blijven van de overdraagster. Familieoverlevering zou aanleiding hiertoe kunnen 

hebben gegeven. 
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In allen gevalle is de vindplaats niet het aan de voet der heuvels, dus ten Noord- 
oosten van de staatweg, gelegen terrein van het voormalig kasteel en park, zoals 
Abeleven in zijn vondstenkaart aangeeft. Abeleven had hier weer te doen met 
vondsten, die niet in zijn tijd waren gedaan, zodat ook hij hier moest gissen. Wel is 
de collectie, zoals uit tal van oude berichten blijkt, lange jaren op bedoeld terrein 
in een soort van kunstmatige grot bewaard, zodat de vergissing hieraan te wijten 
kan zijn. 
De vergissing van Abeleven schijnt Byvanck (Bull. Oudh. Bond z° Serie XI, 1918, 
Pag. 102—103) ertoe gebracht te hebben de collectie Dommer van Poldersveldt in 
verband te brengen met de gebouwresten, die Smetius (Oppidum Batavorum, 1644, 
Pag. 34—35) „nuperrime” in gezelschap van Cornelius van Aerssen zag. Dit is óók 
hierom niet toelaatbaar, omdat Smetius 1. c. niet spreekt van „aan de voet der 
heuvels” (als Byvanck geeft), maar integendeel van „in clivi circa memoratam 
vallem summitate”. 
Bedoelde passage van Smetius heeft blijkbaar betrekking op overblijfselen van de 
castra L. X. G., daar bedoelde vallei die was van het Kattenpad, dus, naar ik reden 
heb om te menen, van de huidige Beekmansdalse weg. 
Merkwaardigerwijze duikt juist in die jaren voor landerijen in de buurt van de 
Huygensweg, dus van Holwerda’s praetorium, als nieuwe topografische aanduiding 
op : gelegen bij de Puynhoop (zie Prot. van Bezwaar en vele schepenacten). 
Voorzover bij de collectie Dommer de vindplaats wordt aangegeven, is deze steeds 
„op de bergen tegenover het kasteel” dus ten Zuiden van de straatweg, en wel 
speciaal op of bij de Hengstberg. Zie B. A. IV 28, de grafbekroning Espérandieu 
6622 c. a, de grote amfora gedekt door een klein kruikje B. B. IV 39—4o (Bibl. 
Gem. Museum II 67, blad 42). 
Toen de Belg van Genechten, een familielid van de Dommer's, dan ook in 1826 
hier naar oudheden wilde graven, ging hij deze zoeken op de bergen voor het 
kasteel, omdat er dáár reeds meermalen waren gevonden (zie beneden aangehaalde 
Catalogus, pag. 48, bij No. 136). Uitvoerige vondstberichten betreffende de gravin- 
gen van van Genechten vindt men in „Catalogue du Musée d'Antiquités d'Anvers, 
par P. Génard, zme édition (1885)”. In genoemd Museum waren, volgens ontvan- 
gen inlichting, de gevonden voorwerpen nog aanwezig Cop de zgn. nieuwe zolder 
onder Nos 113—206) in de zomer van 1930. Verschillende voorwerpen afgebeeld 
in „ouvrage sur la poterie gauloise par De Clusion (Paris 1872)”, 

In het R, M. v. O. te Leiden bevindt zich , in de band : Reuvens Antiquiteiten 
No. 35, sub 263, een aftekening door de Nijmeegse schilder Wiertz, van cen bron- 
zen schepschaal met versierde en gemerkte steel, toen berustende in collectie 
Dommer van Poldersveldt. Zie verder Janssen, Oudheidkundige Verhandelingen 
en Mededelingen, 2e stuk (1857) pag. 04, Pl. I 5, nader 3° stuk (1859) pag. 22—24, 
over een fraaie bronzen halsring en dito foudraal, voor enige jaren opgegraven tus- 
sen het gehucht de Meerwijk en het dorp Ubbergen, doch nader bij de Meerwijk, 
in de hooggelegen bosachtige heide, toebehorende aan Jhr. Dommer van Polders- 
veldt te Ubbergen. 
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In R. M. v. O. te Leiden, verzamelband : Reuvens, Antiquiteiten, No. 35 is sprake 

van meerdere stenen grafkisten gevonden te Ubbergen 
sub 173 grafkist van tufsteen, gevonden door de heer Dommer in de helling 

tegenover het kasteel, deze was vernield gevonden. 
sub 245—246 schrijven van Reuvens aan de Nijmeegse schilder Wiertz d.d. 28.11 

1831, dat hij de tufstenen bak met kalksteendeksel wel zou willen heb- 
ben, en desnoods kopen, die bij de molen op de Hengstberg stond en 
waaruit de kippen plachten te drinken. 
Antwoord van Wiertz, dat de heer van Velp, als zijnde een der eigenaars 
van de molen, bereid was er afstand van te doen. 

sub 176 aantekening, dat op grond van de heer Dommer een vierkante kist van 
tufsteen lag, van vorm als die op de Hengstberg, doch wat groter. 

Op deze op ongeveer een uur gaans van Nijmegen gelegen vindplaats waren, zoals 

de eigenaar Jhr. Dommer, burgemeester van Ubbergen aan Janssen mededeelde, 

bij boomrooien enz. ook oud-Germaanse of oud-Gallische urnen gevonden (geen 
Romeins). Bovengenoemd voorwerp was toen nog in het bezit van Mevrouw 
Douairière Dommer te Ubbergen, (Reeds voorkomend in Janssen, Oudheidkun- 
dige Mededelingen IV, 1846, pag. 349—349)- 
Toen ik 16.2.1927 met de heer Mr. Hütschler (schoonzoon van de heer Suermondt, 

de eigenaar van een deel van het voormalige park) naar aanleiding van vermeende 
vondsten het terrein van het voormalige kasteel bezocht, vernam ik van daar van 
oudsher werkende arbeiders, dat op het benedenterrein nooit iets werd gevonden, 
maar dat boven in het zgn. Bos van Dommer de grond vol oudheden zat. 
Op het landgoed van de heer J. Van der Lande, Huize Waalheuvel, (Oosthoek 
straatweg en Ubbergse Holleweg) waren „karvrachten” scherven en grote tufstenen 
gevonden, ter plaatse van de meergenoemde oliemolen van v. Guericke (zie B. A. 
IV 25), later de „molen van Post” t). Deze molen werd ten dele afgebroken. Het 
onderstuk heb ik als jongen nog ter plaatse zien staan. Men sprak er toen van als 

1) Blijkens Nieuw Biogr. Woordenboek was deze van Guericke in 1785 gehuwd met Catharina, 
dochter van Mr. J. Moorrees. 
Deze Moorrces was vooreerst eigenaar van de eerste van de drie tussen Nijmegen en Berg en 
Dal gelegen molens (Zuidzijde van Berg en Dalse weg bij de huidige Dommer van Polders- 
veldtweg). Zie Nieuw Protocol van Bezwaar, Hoogeveld fo 48. Zijn erven verkochten deze 

molen 11.5.1793 aan Peters van Driel. 
Voorts liet deze Moorrees ook de zgn. tweede molen bouwen, gelegen op de Hengstberg, thans 
terrein van het Paedologisch Instituut. Zie zijn request aan de Raad van Nijmegen 
van 19.4.1766, waaruit tevens blijkt dat voor het windrecht 5 stuivers per jaar moesten worden 
betaald. Blijkens de stadsrekeningen werd dit bedrag tot en met 1793 betaald door Moorrees, 
daarna echter door onze D. van Guericke. 
Van Guericke stierf 23.6.1816, waarop blijkens advertentie in Nijmeegse Courant van 5.4.1817 
de molen publiek werd verkocht. Bij de inzet was een der gegadigden J. R. Post. 
De tweede molen, later ook wel de molen van Post genaamd, was dus blijkbaar door van 

Guericke bij erfenis verkregen. 
De lijst van aanwinsten van R. M. v. O. Leiden voor het jaar 1831 bevestigt, dat de molen 

op de Hengstberg vroeger toebehoorde aan Gen. Majoor v. Guericke, en in genoemd jaar 
eigendom was van de heren Post en van Velp. 
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van de afgebroken molen. Niet te verwisselen met de afgebrande molen, waarmede 

men de zgn. eerste molen bedoelde, aan de Berg en Dalse weg bij de Dommer van 
Poldersveldt weg, die in 1854 afbrandde. 
Ter plaatse van de afgebroken molen later de villa der familie ’s Graeuwen, 

K. K. H‚, HENGSTBERG, BOS VAN DOMMER 

Kam'’s grafveld K. K. H. (Kleine Kopse Hof) ligt op een uitloper van de ten Noord- 
oosten ervan gelegen heuvelgroep, waarvan het slechts is gescheiden door een 

smalle doorgraving, die tezamen met een natuurlijke vallei een opweg leverde van 
laag naar hoog : de Ubbergse Holleweg. Wij mogen de genoemde terreinen dus als 
een natuurlijk geheel beschouwen. 
Wij hebben hier dan een reeks van merkwaardige vondsten, nl: inscripties en 
beeldhouwwerken : 

B.A IV28 — G.I. 8734 Verder pro memorie 
U + == Gulle snis B.A. IV 22 = CIL. 8736 
IV 25 = GL. 8740 DY 23 =S GIL 8732 
L or s= (CTL 8726 IV 24 = C.I.L. 8733 
IT — — Espér. 6622 

Verz. Kam = C.I.L. Add. 12086 
Fragment = G.I, 8764/65 

Stenen grafkist, gevonden 1812, met inschrift L. X. G. 
Een dergelijke kist, gevonden 1913 (Verz. Kam, No. 7) 
‘Twee stenen grafkisten (Verz. Kam, 5—6) 

Stenen grafkist. (Leemans. Bijdr. Vad. Gesch. en Oudhk. III, 1842, pag. 258) 
Kalkstenen kapiteel. (Janssen, Oudhk. Meded. IV, 1846, pag. 349). 
‘Twee voetstukken van beeld of altaar. (Aanw. Gem. Mus. 1865). 

dezelfde ? 

v 

Verdere vondsten aldaar : 

Collectie Dommer van Poldersveldt pe : 
Collectie van Genechten (1826) {Zie voor deze beide het voorgaande. 

Voorwerpen K. K. H, in Verz Kam. 
Vondsten van 1817, zie Bibl. Gem. Museum II 67, blad 42 en elders. 
Vondsten van 1821, zie a. v., blad 42 v° en elders. Enkele dezer voorwerpen zijn in 
1865 aan de Gem. Verz. geschonken door de heer Post : 
A.C, 12; B. B, III 38; IV 202; XI 209; B. C. I 334, 33b; B. E. VII 20; 
C VII 86. 

Vondsten bij de bouw van het Paedologisch Instituut op de Hengstberg 1934/1035. 
Voorwerpen, gevonden bij de bouw van de op geringe afstand vóór het Hengstdal, 
aan de N.O.zijde van de Berg en Dalse weg, hooggelegen huizen (tevoren had deze 
weg daar ter plaatse een hol verloop) 1926—1927, B. B. II. 317, 318, 319, 'T'. S. merk 
(m. 1404), B. C. I 103. 
Munt van Trajanus, fragmenten in kist 157. 
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Aarden lamp B. B. X 180. Aangekocht 
van de oudhedengraver Versteegen Jr, 
28.1.1928. Gevonden in het W deel 
van de hoogte tussen Berg en Dalse 
weg en Kruisweg (bij „de Zwaan”). 
De daar toen tevens gevonden bescha- 
digde voorwerpen B. B. II 320 (waar- 
in de lamp), II 321 en IV 571 waren 
op het terrein achtergelaten en werden 
door mij daar opgehaald. 
Het betreffende terrein, vroeger kad. 
Groesbeek 673, werd later tengevolge 
der grensverandering 2) Hatert A 4938 
(op terreinkaartje afb. 124 vermoede- 
lijk perceel 484 (of 228 ?). 
Bij het winnen van zand uit voor- 
noemde hoogte, op perceel 484 ?), dus 
in de nabijheid der vorige vindplaats, omstreeks Mei 1934 diverse oudheden die 
merendeels in andere handen geraakten. Verworven werden B. B. II 369-370 ; 
IV 622 en B. C. I 107. 
Verder werd bij deze gelegenheid geschonken door de heer ‘Th. Martens, gem. 
deurwaarder, de tevoren ter plaatse gevonden pot II 368 met munt van Domitianus 
(vgl. Coh. 415). De potten waren met beenderresten gevuld gevonden. Veel zwarte 
brandgrond. 

Afb. 124 

Op de Kwakkenberg bij het graven van een put voor de waterleiding (verslag 1879) 
de grote amfora B. B. IV 203 (oud IV 42). Het hierop voorkomende merk in 
C. T.L. XIII 10002 onder 510 foutief als L V C M. De juiste lezing ervan is 
ibidem 522f: t:Ve:M 
Op 24-7-1935 verworven twee grote Germaanse potten A. A. 91, 92, beide met 
beenderresten. 
Gevonden bij de aansluiting aan de waterleiding van het Paedologisch Instituut 
ca, in het zgn. Bos van Dommer, tussen de afrastering van het terrein van ge- 
noemd Instituut en de Berkenlaan, even voorbij de samenkomst van Beuken- en 
Berkenlaan, dus dicht bij K. K. H. 

Alles tezamen genomen dus een merkwaardige reeks van vondsten van de bedoelde 

Zie het zonderlinge beloop der gemeentegrens ter plaatse, vóór de grensverandering van 1914. 
Het is hier wel duidelijk dat de Groesbeekse driehoek die in het Nijmeegse gebied insprong, 
oorspronkelijk bij het terrein van de Ubbergse Hengstberg hoorde. 
Zou van deze plaats (dus perceel 484 van het kaartje) en gelegenheid ook afkomstig kunnen 
zijn de vondst die op 30.4.1934 werd aangekocht : 
B. B. IX 41—42; X 218—219; XI 376—377, enz.? Deze waren toen, naar gezegd werd, 
kortelings gevonden bij graafwerk in de buurt van de Berg en Dalse weg, waar toen, zover ik 

weet, geen andere graving in gang was. 
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terreinen. Blijkbaar was hier een begraafplaats van het 10° legioen, door de gevon- 
den grafmonumenten enz. van bijzonder belang 4). Het centrum van dit complex 
moet wel de Hengstberg zijn geweest. Ik zou dientengevolge voor deze plek ook de 
reeds eeuwen geleden gevonden belangrijke grafstenen van het 10° legioen : B. A. 
IV 22, 23 en 24 willen opeisen. 
Niet alle vondsten zijn echter uit die tijd: er moet ook vroeger zijn begraven. 
Behalve naar enkele „Germaanse” vondsten, moet b.v. verwezen worden naar de 

voorwerpen van vroegere tijd in Verz. Kam onder K. K. H. 
Speciaal wil ik echter de aandacht vestigen op de vondst van van Genechten in 
Mus. Antwerpen (zie vg. pag. 286) onder No. 136: „op 10 Augustus 1826, op de 
bergen tegenover het kasteel van Ubbergen, een graf waarin een mooie welge- 
werkte en ongeschonden lijkbus — de eenigste in dien vorm, aarde en besnijding 
hier ontdolven. Deze urne is van roode aarde, met twee ringen in ruitjes uitge 
werkt”. M. i, blijkbaar een Haltern 84A ! 5). 
Voor deze vroege vondsten kan gedacht worden aan het nabijgelegen Oppidum, en 
aan de nog vroegere vondsten bij „de Zwaan”. Zie hiervoor OMROL N. R. 

XXIV (1943), pag. 35 vlgg. 

KWAKKENBERG 

Aangetekend 17.4.1914. 
Amanuensis Janssen van Museum Kam deelde mij mede, dat op de Kwakkenberg, 
van de stad komende langs de Kwakkenbergse weg, links, speciaal in de nabijheid 
van de voormalige schans, veel banken klei, afgewisseld door grintbanken voor- 
komen (ik heb later zo’n kleibank aangegraven gezien dicht bij het gebouwtje van 
de Waterleiding. Er waren daar uitgegraven kleisloten diep met scherven gevuld. 
Indertijd zouden dienaangaande met de heer van Houweningen, de eigenaar van 
het terrein, besprekingen zijn gehouden betreffende een in te stellen onderzoek, 
en hiertoe vergunning zijn verkregen. Janssen had echter daarover niets meer ge- 
hoord. In Verz. Kam werd mij een kistje met fragmenten beschilderde kalk 
getoond als van genoemd terrein afkomstig. 
Een groot deel van het terrein was toen kortelings verkocht aan de heer K. de Jong 
(latere villa Westerhelling). Het werd begrensd door Bosweg, Postweg, Sophiaweg 
en Kwakkenbergse weg, grotendeels kreupelbos 6). 

*) Achteraf bemerkte ik dat Janssen, Oudhk.Med. IV, pag. 397, alhoewel over veel minder 
materiaal beschikkend, reeds in 1846 een dergelijke veronderstelling uitte. 

5) Het type Haltern 84A kwam in 1881 voor het eerst in de Gem. Verzameling (B. B, II 99 en 
100). Guyot had geen exemplaar. De vroege grafvelden op de Hunerberg spelen eerst sinds het 
begin der S0er jaren een rol. Zie de jaren van aanwinst in de door mij opgemaakte lijsten van 
de voorwerpen der Gem. Verzameling. 

Zie ook b.v. Leemans in „de Gids” II (1841), overdruk pag. 18. 
®) In een schrijven van de in de nabijheid woonachtige Mevrouw de Koningv. d. Bosch van 

10.9.1917 aan van Schevichaven de vermelding van „scherven en potjes uit de Romeinse tijd”, 
gevonden op het terrein van villa Westerlrelling. 
Zie Verslag der Commissie over 1922, pag. 3. 
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‘Tezamen met Mr. Hütschler bezocht ik 21.11.1922 de villa Westerhelling van de 
heer de Jong. Getoond en geschonken werden ons, als van vroegere vondsten (zie 
Verslag 1922) een klein klokbekertje A. A. 2, en wat Romeinse scherven (zie kist 
157). Voorts een gave vlakke lijstpan met onleesbaar merk (deze ter plaatse 
gelaten). De paden door het achter het huis (dus Westdeel van het terrein) ge- 
spaard gebleven kreupelbos bleken vol Romeinse panfragmenten te zitten. 
Ook in het bos zou zulks het geval zijn geweest. De heer de Jong was aanvankelijk 

niet ongeneigd er te laten graven. Mevrouw maakte echter bezwaar, en na haar 

dood was de weduwnaar er uit piëteit niet meer voor te vinden. 
Ik meen me te herinneren dat ik voor vele jaren in Verz. Kam scherven van 
klokbekeraardewerk zag, afkomstig van de in de nabijheid gelegen Louiseweg. 
Toen later in de Kwakkenbergse weg over de gehele lengte een leiding (naar ik 
meen ’n riool) werd gelegd, heb ik in de sleuf niets dan ongestoord zand gezien. 

BEEK — BERG EN DAL 

In Juli 1806 werden aan de Hoge weg naar Beek en Berg en Dal in de nabijheid 
van de zgn. derde molen gevonden de drie bekende zilveren bakjes met op de 
stelen beeltenis van de godin Cybele enz. Zie B. E‚ IL. 16 en Verslag 1924 (afb. 125). 
In het archief van het Gem. Museum uitvoerige aantekeningen in handschrift van 
de heer van Schevichaven Sr. betreffende de curieuse lotgevallen van deze voorwer- 
pen 7). Deze derde molen stond bij het snijpunt van de Stollenbergse weg en de 
Oude Beekse Holleweg, dus ongeveer op de grens van Beek—Berg en Dal— 
Groesbeek. Men zou hierbij kunnen denken aan de zgn. Vestaalse heuvel. Zie b.v. 
ten Hoet, Gelders Lustoord (1825), pag. 44 : 
„Een nadere bijzonderheid maakt deze heuvel allermerkwaardigst. Nog in de 17° 
eeuw namelijk bevonden zich op denzelven overblijfselen van een alouden tempel 
van Mercurius. Aan den voet van deze heuvel strekt zich een eng, groen dal uit, 
hetwelk naar de Meerwijk leidt, doch door deszelfs moerassigheid niet geheel 
begaanbaar is”. Dit is het latere Kerstendal. Op Gem. Museum Kaart K, 15 staat 
aangegeven : Cassendaal (— Kerstendal !) met toevoeging: Retranchement der 
Romeinen. 
Vgl. van Schevichaven Sr. in tijdschrift Antiquiteiten (Westendorp en Reuvens), 
2e dl, 2e stuk (1823), pag. 233: 
„Nog in de zeventiende eeuw vond men overblijfselen eens afgodstempels van 
Mercurius op eene nog tegenwoordig met boomen beplante hoogte, aan de Noord- 
zijde van de Meerwijk, bij den Kleefschen weg gelegen”. 
Deze heuvel schijnt dus dezelfde te zijn als die, waarop nog in de 17° eeuw zich 
resten van een tempel van Mercurius zouden hebben bevonden. Zouden dit niet 
de resten kunnen zijn geweest van het ten behoeve der Waldgraven bij de Water- 
meerbrug gebouwde kasteel, over de in zijn tijd nog zichtbare overblijfselen 
waarvan van Berchen (ed. Sloet), pag. 26 spreekt ? 

7) Ook in druk : De Vriend des Vaderlands IV, 1830, pag. 502—504. 
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In de zomer van 1932 zag ik bij de heer van Aalst, villa Val-Monte aan de Oude 

Beekse Holleweg een complete, maar gebroken, vlakke lijstpan, waarop twee 

afdrukken (één zeer flauw) van een rozetvormig merk als van het 30° legioen 

Kat. Xanten, Taf. XXIV 142 en vlgg en Bonn. Jahrbuch 110 Taf VI 81 en vlgg. 

Verder een stuk pan met fragment van een merk in de vorm van een lanspunt, 

vgl. Kat. Xanten 279? en een in Verz. Kam waarin 12 
Het gelukte mij niet ter plaatse de letters te lezen. 
Beide werden gevonden, evenals de scherven van een grote voorraadsamfora met 

navelvormige punt, toen door de bouw van een huisje aan de binnen-, dus Zuid- 

kant van de Stollenbergse weg, tegenover de voormalige villa Stollenberg, een begin 

gemaakt werd met het hopeloos verknoeien van ook deze, eens zo genoegelijke weg! 

19.12.1923 verworven door tussenkomst van de WelEerw. Heer F. Werners, kape- 

laan der St. Augustinusparochie alhier, een bronzen bijl (A. C. 27), gevonden op 

„de Geest” te Beek, bij de bouw ener school. 
In 1873 (zie verslag van dat jaar) 38 Romeinse munten gevonden te Beek bij 
Nijmegen. Geschenk van Jhr. Mr. Schorer, burgemeester van Middelburg. 

Er is generlei waarborg dat deze munten werkelijk te Beek werden gevonden. 

De herkomst wordt echter minder twijfelachtig door de mij eerst later bekend 

geworden vondsten op de Westerakker in 1856. Zie beneden, pag. 294. 

Fragment van mijlpaal, gevonden aan de Koningstraat te Beek. Uit collectie 

Smetius C. 1. L. 9162, Gem. Verz. B. A. II 1. 

Zie voor het vinden van fundamenten van muren te Ubbergen en Beek Smetius, 

Oppidum Batavorum, pag. 34- 

Aanwinsten R. M. v. O. te Leiden 
1851 Juni Koperen schoffeltje, 6 c.M. lang, en koperen beslag, gevonden bij het 

omzetten van land, dicht bij dien Beekschen molenpol (—= molenberg) 

waar eertijds de zilveren kommetjes, behoorende tot den dienst van 

Cybele, gevonden werden. 
1855 Juli Frankische oudheden, gevonden te Beek, boven Nijmegen. Geschenk 

van den heer van der Goes, notaris te Beek. 

Merovingische fleschvorm met radstempelversiering c. a. — umbo van 

ijzer, dito zwaarden en speerpunten. Gevonden terzelfder plaatse als 

die van 1851. 
Bij een bespreking van de bekende vondst van Merovingische munten te Escharen 

bij Grave in 1897 werd door Wilde en Dompierre de Chauffepié in Revue Belge de 

Numismatique 1898, pag. 271, medegedeeld dat, volgens de ter zake geraadpleegde 

Pleyte, potjes als dat, waarin die munten zich hadden bevonden, ook van elders 
bekend waren, o.a. van Beek bij Nijmegen 8). 
Het potje van Escharen bevindt zich in Gem. Verzameling Nijmegen als B, B. III 

5) Zouden de genoemde exemplaren uit Beek dus nog in R. M. v. O. aanwezig zijn ? 



Afb. 126 

406, en is, blijkens door S. Loeschcke bij het Berlijnse muntenkabinet verkregen 
inlichtingen, op grond van de munten te dateren eind 6° eeuw. 

R. M. v. O. Leiden. Band: Reuvens Antiquiteiten No 35 sub 173. 
Volgens den burgemeester van Ubbergen, de Hr. van Hees, zou aan den voet van 
de Donderberg veel tufsteen gevonden zijn. (Donderberg — Sterrenberg ?) 
In de verzamelband Arch. R. M. v. O. Leiden : Pleyte, Ned. Oudheden DI. II. 
is ingeplakt een oude foto van onbekende herkomst, waarop afgebeeld enige 
waarschijnlijk Frankische voorwerpen, met bijschrift: gevonden bij Beek bij 
Nijm. prov. Gelderland 1855. Vgl. voorgaande aanwinst 1855 (Juli). 

Aanwinsten R. M. v. O. Leiden 
1845 Romeinsche oudheden gevonden te Ubbergen en Persingen. Geschenk van 

den Hr. J. van Hees, burgemeester van Ubbergen (uit Persingen een 
wrijfschaal). 

1856 Munt van Vespasianus (Kz. VICTORIA NAVALIS), gevonden 

te Erlecom met T'. S. scherven op 100 Meter van den Waaloever door 
den Hr. Dommer en door dezen geschonken. 

1862 Uit de nalatenschap van Prof. Kist 
Oudheden uit Beek, van den Westerakker (aardewerk) en van den Heiden- 
berg. Verwezen wordt naar de mededeling door N. C. Kist in Algemeene 
Konst- en Letterbode 1856, No. 33, 16 Aug, pag. 258. Zie afb. 126. 

1869 Romeinsche oudheden, gevonden te Beek op den Westerakker bij het 
museum sedert onbepaalden tijd bewaard: strigilisfragment van brons, 
ijzerwerk, lood. Gevonden in een Romeinsch graf. 

J. van Schevichaven, Geschiedkundige Plaatsbeschrijving van het Rijk van 
Nijmegen, 1846, pag. 122, Beek: 
„Waar het dorp eindigt, daar eindigt ook het Nederlandsch grondgebied. Niet 
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verre van deze plaats traden wij de heuvelen op, langs het Spijker van den Heer 

van Randwijck. De bergpaden aldaar werden in bijna al hare richtingen door 

ons doorkruisd. Zoo ontwaarden we dan ook een blauwen steen of zerk, waarop 

wij lazen : 
Gelukkig de mensch, die over het akelig graf een vrolijk uitzigt heeft, in de 

verwachting ener zalige hope. 
Wie rust hier? vroegen wij aan iemand. 

Niemand, was het antwoord, — de oudheidkundige Nijmegenaar, de Heer De 

Betouw wilde hier begraven worden, doch het is er niet toe gekomen.” 

HATERT (HAZEKAMPSE WEG) 

8 Juni 1932 Gewaarschuwd door de Heer S. Jager van het Gemeentelijk Bouw- 

en Woningtoezicht begaf ik mij terstond naar het vóórterrein van het Wijk- 

Afb. 127 

Wijkgebouw Ned. Hezv, Gemeente ir 
Hazenk. weg No. 36 

hier wee 
ti kruikjen 

Gek okertjes) 
K* gevonden 

Haaenk.weg 



gebouw der Ned. Herv. Kerk, Hazekampse weg 36, waar twee ongewone potjes 
zouden zijn gevonden bij de aanleg ener riolering, tezamen in één gat, bijbe- 
horende scherfjes echter op enige Meters afstand. Op het terrein viel niets meer 
waar te nemen, en de potjes konden niet worden getoond. 
De volgende dag zag ik ze ten huize van de Heer L. C. Grünwald, Hatertse weg 
g: het bleken twee Kleine klokbekertjes te zijn, zwaar beschadigd, doch herstel- 
baar. Ik heb natuurlijk terstond gepoogd ze te redden en ook dezelfde dag nog 
geschreven naar de Kerkvoogdij over het belang der vondst en de wenselijkheid 
deze in een museum, bv. het onze, in veiligheid te brengen. De heer de Jager 
was zo vriendelijk om op mijn verzoek de juiste vindplaats in een tekening 
vast tc leggen. (afb. 12). 
1o Juni was de Heer Bursch van R. M. v. O. te Leiden hier om — door wie 
gewaarschuwd ? — van de vondst kennis te nemen. 
Nog niets vernomen hebbende richtte ik 29.9 een schrijven tot de Heer Grünwald 
in de trant van dat op 9.6 tot de Kerkvoogdij gericht. Dit is blijkbaar doorgegeven 
aan de Kerkvoogdij, die antwoordde, dat in een vergadering van Kerkvoogden 
en Notabelen over de aan de vondst te geven bestemming zou worden beslist. 
Deze beslissing viel op 19 November : één beker ging naar R. M. v. O. te Leiden, 
één naar Verzameling Kam. Ik heb gemeend op 4.12 van mijne teleurstelling 
te mogen doen blijken. 
Februari 1933 ontvingen wij van het R. M. v. O. Leiden, waar blijkbaar de 
potjes waren gerestaureerd, een stel goed gelukte afgietsels. 
Naar aanleiding van de vondst der beide klokbekertjes van de Hazenkampse weg 
sprak ik met de Heer L. C. Grünwald natuurlijk ook over de door hem in 1927 
aan het Museum Kam geschonken klokbeker. Hij toonde mij de door hem ge- 
Exploiteerde grintgraverij, waar deze in de grintlaag was gevonden. Bedoelde 
grintgraverij bleek gelegen in Z.W. hoek tussen Grootstalse laan en de grote weg 
naar Mook—_Venlo bij de Kleine Stal — dus even over de Nijmeegse gemeente- 
grens, onder Malden. In verslag Kam 1927 en Gids dier Verzameling pag. 100 
is dus de vindplaats wel juist, maar geheel onvoldoende aangegeven als „Malden”. 
Ook de klokbeker Gem, Verz. A.A. 1 (verslag 1917) werd daar ter plaatse gevonden. 
9 Maart 1937 Ontvangen een Germaans potje, waarin beenderresten, A.A. 127, 
gevonden bij graafwerk op het terrein der Lighallen, in Z.W. hoek tusssen 
Heiweg en de grote weg naar Venlo, bij de voormalige veldwachterswoning, 
alwaar nog een stukje bos is overgebleven. 
1o December 1929 Riolering van de Muntweg geïnspecteerd. Niets bijzonders 
waargenomen. Absoluut niets aanwezig ! 

KLEIN CASTELLUM OP HEUMENSOORD (RAUWSCHANS) 
ONDER MALDEN (afb. 128). 

Wet castellum werd ontdekt in 1925, ontgraven in 1931—1932, zie: Verslag 
1932, OMROL N. R. XIV (1933) ij 
De naam Rauwschans komt o.a. voor op een wandelkaart in D. G. Montenberg 
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(bekend rentmeester te Groesbeek) Album van Nijmegen en omstreken (met 
16 platen, plattegrond en wandelkaart) Nijmegen 1898. 
Van gemeente plantagemeester ontving ik 16.2.1927 enkele blijkbaar laat-Romeinse 
scherfjes, gevonden op Heumensoord, ter plaatse genaamd de Rauwschans (Alzei- 
typen). 

Op 13.4 bezocht ik met de plantagemeester de vindplaats: terrein met zwaar 
eikenhakhout bezet, waarop een laag heuveltje, omringd door de sporen van 
een gracht. Donkere grondsoort als volgens de plantagemeester elders in de 
heide niet voorkomend. Vele stukken van tegels en pannen, verder tufsteen, o.a. 
een nog uit de brokstukken te reconstrueren wigvormig behouwen stuk. Meerdere 
typisch late scherven, Afspraak om een voorlopig onderzoek te doen met behulp 
van de in de bossen te werk gestelde werklozen. Schrijven aan Dr. Holwerda 
hierover. 
14.4: De proefgraving niet aangedurfd, daar op deze losse zandgrond, begroeid 
met oud hakhout te grote kans om met onervaren gravers alles te bederven. 
20.5: Bezoek met Dr. Holwerda aan het terrein. Dr. Holwerda denkt aan een 
Klein castellum, dus méér dan een wachttoren, wat mijn idee was geweest. Stelt 
voor, zo tenminste geen „periculum in mora”, met nader onderzoek nog enige 
tijd te wachten, daar de vondst belangrijk, maar het eraan verbonden werk nog 
al omvangrijk is. 
Zoals in het bovenstaande opgemerkt, zag ik op 13.4.1927 op het terrein reeds 
vele pan- en tegelfragmenten, verder ook bewerkte tufsteen. 
In 1931, tijdens de gravingen van dat jaar, noteerde ik: „vondsten : meerdere 
los liggende tufbouwstenen, plaatselijk nog al wat huttenleem”. 
Op 17 Juli 1931 nogmaals herhaaldelijk losse tufbouwstenen. Verder na een 
bezoek aan het terrein op 17 Januari 1932 — de eikenklossen bleken toen volgens 
afspraak door de Gem. Dienst van Plantsoenen enz. gerooid — „gezien meerdere 
behouwen tufstenen en fragmenten van pannen en tegels (ook gelige tegels) 
misschien ook van verwarmingsbuizen”. 
Tijdens de graving van 1932: „tamelijk veel panstukken, maar niet veel tuf- 
stenen, minder dan in de vorige jaren”. 
Na afloop van het werk zond ik alle sinds 1927 door mij ter plaatse verzamelde 
fragmenten (oa. van twee gemerkt geweest zijnde pannen!) ter completering 
van het vondstmateriaal naar Leiden. Van dit bouwmateriaal werd door Dr 
Holwerda in zijn verslag in OMROL N. R. XIV (1933) geen melding gemaakt. 
Bij het gemeentelijk aandeel in de vondsten, werden enkele door mij en door 
Drs Brunsting op het terrein achteraf gevonden scherfjes en muntje gevoegd. 
Een en ander in Kist 116. 
Graving in 1931 (13—z21 Juli). 
De gevonden sporen tekenden zich in het zand bijzonder fraai af. Hierom cn 
om de zeldzaamheid van sporen uit zo late tijd werd besloten tot algehele 
blootlegging in het volgende jaar. Het tijdrovende en kostbare opruimen der 
hakhoutklossen zou dan in de tussengelegen winter van gemeentewege door 
werklozen kunnen gschieden. Gebleken was intussen, dat hiervan geen grote 
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schade was te duchten. De vraag: castellum of wachttoren hield Dr. Holwerda 

voortdurend bezig; hij veranderde in deze herhaaldelijk van mening. 

Besloten werd in 1932 ook naar sporen van de Romeinse weg te zoeken, die 

noodzakelijk in de nabijheid moet hebben gelopen. Ik verschafte de heer Braat 

enige desbetreffende voorlopige gegevens. 
Graving in 1932 (16—25 Augustus). 
Tengevolge van de nabijheid der militaire schietbanen kon ook dit jaar niet 

normaal worden gewerkt. De graving op Heumensoord (onder leiding van 

Holwerda en Bursch) werd nu geheel gescheiden gehouden van die op Klooster 

berg—Plasmolen (onder leiding van Braat). 
Reeds op 16.8 begon Dr. Holwerda moeite te doen om de hier te verwachten 

Romeinse weg op te sporen. Op het wijde, uitgestrekte terrein bleek echter 

(waarschijnlijk ten gevolge der ontginning van + 1840 en het vele latere genic- 

werk) geen enigszins behoorlijk aanknopingspunt te vinden. Het personeel van 

de gemeente plantsoendienst wist generlei aanwijzing te geven. Traditie ter 

zake bleek niet aanwezig. 
Al spoedig liet Dr. Holwerda de gedachte aan een stenen wachttoren voor goed 

varen. Plattegrond zie boven, afb. 36. 

Na beëindiging van het werk bleven de sleuven voorlopig open liggen: de 

plantagemeester nam op zich ze te gelegener tijd te doen dichtwerpen en de plek 

door een afwijkende beplanting te markeren. Mij werd beloofd, dat mij dan 
tevens gelegenheid zou worden gegeven om nog enig nader onderzoek te doen, 
speciaal bij de ingang betreffende de gracht en palissadering aldaar. Ook was mij 
achteraf nog iets medegedeeld, dat mogelijk op het spoor van de gezochte weg 
zou hebben gebracht. Zoals bij een bezoek aan het terrein op 18.2.1933 ten slotte 
bleek, heeft men zich aan die belofte niet gehouden en het terrein in orde 

gebracht en beplant zonder mij te waarschuwen. Het beoogde onderzoek moest 
dus achterwege blijven. 
Op 26.8.1932 had ik drie piketpaaltjes in de grond doen slaan. Opmeting hiervan 
door de dienst van plantsoenen stelde mij in staat de plaats, waar de gevonden 
aanleg zich bevond beter vast te leggen. Een dubbelexemplaar mijner tekening 
deed ik tot slot en besluit op 20.2.1933 aan R. M. v. O. Leiden toekomen (afb. 128). 
Zie voor een min of meer gelijke aanleg Bonn. Jahrb. 129 (1924) pag. 256 vlg. 

Déchelette — Grenier Manuel d'Archéologie (1931) T. V. 1ière partie pag. 267 vlg. 

De hier op pag. 269 gegeven tekening is een foutieve onbegrepen copie uit 

Bonn. Jahrb. a.b. (zie bij de ingang !). 



Kruiken en ander gladwand!g aardewerk (Afb. 129 

Versierde Terra Sigillata (Afb. 130) 
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Romeins (en Frankisch) glas (Afb. 133) 

va je) mn 



Belgische waar (Afb. 136) 





DATERINGEN 

Naar aanleiding van Holwerda’s Belgische waar (1941) 

en Aardewerk Holdeurn (1944) 

Holwerda maakt ter datering van de Belgische Waar in hoofdzaak gebruik van die 
der „grafvelden”, door Kam met O, E en S aangeduid. Een datering dezer „graf- 
velden” kreeg hij als volgt (pag. 13 en 14) : 

1. 

20 

het grafveld, waarvan O, E en S delen zijn, krijgt in zijn geheel als „terminus 
ante quem” het jaar zo, daar aan verdere uitbreiding ervan naar het Oosten 
blijkbaar een einde gemaakt werd door de aanleg der Castra L. X, G.; 

„ een „terminus post quem” voor datzelfde grafveld wordt verkregen door de 
opmerking, dat voorwerpen als die uit de vroege periode van Haltern, vrijwel 
geheel ontbreken. Het begin wordt dus op 5/10 na Chr. gesteld ; 

„een relatieve datering der delen O, E en S volgt dan met behulp van enige reeds 
in 1909 door S. Loeschcke gepubliceerde opmerkingen betreffende hun in- 
houd : speciaal in O vond men voorwerpen als in Haltern ; 
in S dergelijke vrijwel niet, doch wel speciaal voorwerpen als in het Hofheim 
van het midden der 1° eeuw ; 

het betrekkelijk kleine E neemt zowel wat plaats als wat tijd betreft een 
middenpositie in tussen O en S. 

.„ Ongetwijfeld is dus dit grote grafveld in een richting van N-W. naar 2-0. 
aangelegd, en kan men de voorwerpen naar deze opvolging dateren : 

in O van 5/10 na Chr. tot 30 
in E van zo na Chr. tot 40 
in S van 30 na Chr. tot 7o 
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Wij menen hierbij de volgende opmerkingen te moeten maken : 

Bij 1. Is het wel zo zeker, dat aan verdere uitbreiding van het grafveld een einde 
gemaakt werd door de aanleg der castra? Daargelaten nog, dat ik zelf 
binnen de castra, en wel in de nabijheid van Holwerda’s praetorium, resten 
van vroegere graven meen te hebben gevonden, kwamen er enige grafvond. 
sten voor de dag bij het graven der kelders van het internaat van de 
Klokkenberg op de hoek van de Beekmansdalse weg in 1926 (speciaal de 
Westkelder) *), en bij riolering en dergelijk graafwerk voor noodwoningen 
aan de Claudius Civilisstraat (1946). Het terrein tussen castra en oppidum 
zou, voorzover niet reeds geheel overhoop gehaald, nog wel eens meer 
dergelijke verrassingen kunnen brengen. In allen gevalle is bezwaarlijk 
geloof te hechten aan de teerhartighid der Romeinse soldaten, waarop door 
Vermeulen (pag. 221) een beroep werd gedaan. 

Bij 3. De opmerkingen van Loescheke, waarvan ook Holwerda gebruikt maakte, 
werden in vroegere publicaties reeds herhaaldelijk ter datering gebruikt, 
b.v. in Vermeulen Grafveld Hunerberg (1932) pag. 219/220 ; 

Evelein Lampen (1928) pag. 5. ®). 
Ze schijnen steeds voctstoots te zijn overgenomen, zonder eerst nader te 
zijn bekeken. Mij lijken ze niet onaanvechtbaar. 
Vooreerst werden ze reeds in 1909 gepubliceerd, zodat ze reeds vrij oud zijn, 
en alleen rekening houden met de museuminhoud van, wellicht reeds enige 
jaren, vóór 1909. 
Verder lijken ze te berusten op notities, die door Loeschcke gemaakt 
werden ten behoeve van zijn bekend artikel over het aardewerk van Haltern, 
zodat vrijwel uitsluitend gelet werd op enkele groepen van voorwerpen, die 
als parallellen voor Haltern konden dienen. Een overzicht over de vondsten 
in haar geheel schijnt hij niet te hebben gehad. 
Een dergelijk overzicht was destijds ook bezwaarlijk te krijgen, daar de voor- 
werpen in het toen als bewaarplaats gebruikte gebouw naar soort, en niet 
naar vindplaats waren gegroepeerd. 

t) De in 1926 gevonden graven (zie hiervoor nader mijn aantekeningen betreffende de castra 
pag. 144 en vlg.) kunnen worden gekarakteriseerd door twee gave T. S. borden met 
verticaal opstaande rand zonder binnenhoeklijst, zie Oxé, La Graufesenque pag. 341 
Abb. 1 (Service II) in late varianten met de rand vrijwel ongeprofileerd, als Hermet, 
La Graufesenque (1934) Pl. 2 1° en Oxé 1. c. Abb, 2 en 4, pagina 342/344 (Bregenzer 

graven van omstreeks 35 n. Chr). Dergelijke borden niet meer te Hofheim. Eén ervan 
heeft het merk VOL VS (M. VALERIVS VOLVSVS), volgens Oxé 1.c. pag. 338 een 
der alleroudste Gallische fabrikanten. Zie ook Oxé, Schumacher Festschrift (1930) pag. 304. 

2) Dat Byvanck (Bull. Ned. Oudh. Bond, 2e Serie Jrg. 11, 1918, pag. 107) schreef, dat E en 
S (slechts door een straat gescheiden delen van eenzelfde geheel) de oudste vondsten zouden 
hebben geleverd, en die uit O wat later zouden zijn te dateren, zal te wijten zijn aan verkeerd 
begrijpen van de hem (zie het onmiddellijk volgende verhaal van de wijnkoper: een der 
bekende stokpaardjes van de Heer Kam) door deze mondeling bij een rondgang verstrekte 
inlichtingen. 
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Bruikbare gegevens voor de beoogde datering bleken de opmerkingen van 

Loeschcke ook bij een zorgvuldig doorlopen van Westf. Mitt. V., maar 

weinig te geven. »). 

Pag. 141 wordt, zonder motivering, als begin der Nijmeegse grafvelden in 

hun geheel de late periode van Haltern genoemd. 

Pag. 291 heet „grafveld” O „misschien nog laat Augusteïsch”, in verband 

met het voorkomen aldaar van korthalzige T. N. flessen als Haltern, type 89. 

Pag. 192 wordt opgemerkt, dat T. N. doornpotjes wel voorkomen in S en E, 

maar ontbreken in O, waaruit dan volgt dat S en E jonger zijn dan O. 

Pag. 281 de mededeling, dat type Haltern 84 wel voorkomt in O en E, 

maar niet in S, zodat laatstgenoemde het jongste moet zijn. 
Pag. 298 dateert ten slotte S om zijn uitsluitend Gallische T. S. en voor- 
treffelijke T. N. in het tweede derde deel van de eerste eeuw. 
Meer bruikbaars vond ik niet ! 
Uit het voorgaande blijkt, dat Loeschcke zijn conclusies betreffende onze 
„grafvelden” herhaaldelijk heeft gebaseerd op het niet voorkomen, het ont- 
breken van bepaalde soorten, Is zulks in het algemeen reeds gevaarlijk, zo 
is het dat zeker hier, waar we niet complete, of ook maar enigszins complete, 
inhouden der terreinen hebben, doch slechts groepen van bij zéér onsyste- 
matische en ongeregelde gravingen — bij roofbouw — eruit verkregen, en 
dan daarenboven nog in de Verzameling Kam terecht gekomen voorwerpen. 
Want o.a. door de antiekhandel is voor en na veel naar elders verdwenen. *). 
Het verschil in talrijkheid der O, E en S groepen kan zeer goed hieraan 
zijn te wijten, zodat het ook niet veilig is hieruit conclusies te trekken. 
Vreder dient er op gewezen te worden, dat vooral in de eerste tijd van 
Kam's verzamelen, toen de grafvelden van de Hunerberg hun meeste en 
rijkste vondsten leverden, aan enigszins ernstig beschadigde voorwerpen en 
aan fragmenten geen aandacht werd geschonken, zodat ze veelal weer in 
de grond werden gestopt. 
De door Holwerda gegeven lijsten logenstraffen verder enkele van Loesch- 
cke's beweringen : 
T. N.-doornpotjejs vinden we er voor O vijf vermeld ; type Haltern 84 voor 
S driemaal. Laatstgenoemde vorm zelfs voor O H (Nos g2 en 106 ; 106 heeft 
bij Holwerda als vindplaats foutief E)en C C (zie Vermeulen type 38) : 
beide deze terreinen zijn nog meer Oostelijk dan S gelegen. 

3) Dat Loescheke O, E en S blijkbaar als afzonderlijke grafvelden beschouwde, en niet als 
door een stratenaanleg van omstreeks 1900 van elkaar gescheiden delen van een enkel groot 
grafveld, zal wel aan onvoldoende kennis van de juiste plaatselijke gesteldheid zijn te wijten. 

4) Zo stammen b.v. uit O de voorwerpen door het R. M. v. O, te Leiden, blijkens Verslag 

1906/’07 (pag. 133—134) aangekocht van de destijds zeer bekende Nijmeegse antiquair 
Grandjean. Ondanks de uitsterst gebrekkige beschrijving in genoemd verslag kon toch 
worden vastgesteld, dat zich hierbij zeker bevond het T. S. bord: Kat. R. M. v. O. (1908) 
pag. 67, 2 en zeer waarschijnlijk het T. S. bakje: ibid. pag. 69, 22. 
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Bij 4. De door Holwerda hier uitgesproken overtuiging, dat het grafveld in zijn 
geheel ongetwijfeld van N.W. naar Z.O. (eenvoudiger: van W. naar O.) 
werd aangelegd, kan ik niet delen. Zoals het nevenstaand schetskaartje 
afb. 128 aangeeft, zouden we dan in volgorde van tijd gekregen hebben 
O —(E + S)— (O H + C C). S zou dus slechts een door de aanleg van 
de Jan v. Goyenstraat toevallig afgesneden Zuidelijk deel van E zijn 
geweest, en dus als E te dateren. Voorts ligt E niet eenvoudig tussen 
O en S. De richting van O naar E staat loodrecht op die van E naar S. 
Neemt Holwerda op grond van zijn relatieve datering van O en E een 
voortgang der belegging aan in richting W. O., dan zouden wij met 
evenveel recht uit zijn verhouding tussen E en S kunnen besluiten tot 
een belegging in richting N. Z.5) 
Enige twijfel aan de stevigheid der fundering, waarop Holwerda zijn 
datering bouwde, kan dus niet onredelijk geacht worden. Om een deugde- 
lijker basis te krijgen, zou het natuurlijk het beste zijn de uit de betreffende 
„grafvelden” afkomstige groepen van voorwerpen, zover nog als dusdanig 
herkenbaar, in haar geheel te behandelen, zoals Brunsting het deed met 
de grafvondsten uit het Hese Veld. Voor zover ik weet, zijn die groepen 
nog nooit behoorlijk in haar geheel bestudeerd, ook niet door Loeschcke, 
zoals in het voorgaande reeds werd opgemerkt, Een dergelijke behandeling 
kan van mij niet meer worden verwacht. De toestand waarin het Museum- 
Kam door oorlogshandelingen reeds geruime tijd verkeert, en vermoedelijk 
nog geruime tijd verkeren zal, zou zo iets trouwens niet wel mogelijk doen 
zijn. Wij moeten ons dus met minder tevreden stellen. Gelukkig heb ik 
lijsten van de in de Verzameling-Kam aanwezige gemerkte TS. die in de 
rumoerige zomervacantie van 1914 door mij met grote zorg werden 
gemaakt. 
In dit jaar was bij Kam de buit uit O—E—S praktisch geheel binnen. 
Wat later nog werd verworven voegde ik in volgende vacanties toe. Wij 
kunnen ze dus voor O—E—S compleet achten. Wij hebben hier een vrij 
omvangrijk materiaal, bij de datering waarvan wij op vaste bodem staan, 
daar de 1. S. onderdehand ook op zich zelf behoorlijk dateerbaar is ge- 
worden. Wij kunnen de door Holwerda gegeven dateringen hieraan toctsen. 
Eenvoudigheidshalve gebruiken we voor de datering der T. S. de bekende 
Index van Oswald (1931), waaraan b.v. ook door de bekende T. S. specialist 
Prof. Oxé gezag werd toegekend. Zie b.v. zijn „La Graufesenque” in 
Bonn. Jahrb. 140/141 (1936). 6) 

5) O heeft natuurlijk als E een verlengstuk naar het Zuiden gehad. Reeds vóór Kam’s tijd 
was dit terrein al grotendeels met huizen bezet. Van hier gedane vondsten weten we dus 
zeer weinig. 

6) Bij Oswald vallen natuurlijk wel enige vraagtekens te plaatsen! Zo lijkt de datering van 
het merk DONTIO III C als Traj, Anton. wel wat laat! Die van OTY PONTI is wat 
vreemd, als men bij deze pottenbakker als vormen genoteerd ziet: Hofh. 8, Hofh. 6, Drag. 29, 
Drag. 15/17 enz. 
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TERREIN O 

Kam heeft van hier 42 behoorlijk leesbare merken (23 op borden, 19 op hakjes). 

Hiervan volgens Oswald : 

Claud —Nero 2 
Claud —Vesp. 9 
Claud Dom. 1 8 5 E a 
Clus. 1 Datering van O door Holwerda 5/10—30 ; blijkens nevenstaande 

Nero—Vesp > passen 21 van de 42 merken, dus 50%, hierbij niet. De vier laatste 

Nero Doi. 1 zijn zelfs van na het jaar 70 (nl. borden Nos 85, 98 ; bakjes Nos 
Ns Fl 1 76, Drag. 27 en 6, Drag. 33). Bij O rekenden we de beide bakjes 

Flavisch il 1 Hofh. 6 met merken VALVCO en VOTOR niet mede, 

Vesp—Traj. 1 daar ook Oswald daarvoor geen datering wist te geven. 

Flav—Traj. 1 
Traj— Anton, 1 

TERREIN E 

Van hier 65 merken (42 op borden, 23 op bakjes), waarvan volgens Oswald : 

Claud —Nero 1 
Claud —Vesp. 
Claud Dam. 

en passen 38 van de 65 merken, dus 58.5%, hierbij niet. 

Fietsen pe Zeven ervan zijn van Flavische tijd of later. 
a Bij E zijn niet medegerekend de borden Nos 35, 37 en 38, als 

Dom —Traj. 
Traj—Hadr. 
Traj—Anton. 
Hadr— Anton. 
Eerste eeuw 

zijnde vooralsnog nict goed leesbaar gebleken, verder bakje No 350, 
daar bij Oswald (zie AVDAX) geen zekere datering. 

ee De DO 

\ 

| Datering van E door Holwerda 20—40; blijkens het nevenstaande 

| 

TERREIN S 

Van hier 57 merken (33 op borden, 24 op bakjes), waarvan : 

bord No. 33 Traj. Hadr. 
bakjes: 13 Flavisch | 

14 Dom.Traj. 
18 Flavisch 
19 Flavisch 

125 Eerste eeuw 

Datering van S door Holwerda 30—70; blijkens het 
nevenstaande echter minstens vijf uit Flavische en latere 
tijd. 

Buiten Kam'’s groepen om, zouden we uit Verz. Kam, Gem. Verz, en van elders 
nog wel enige merken van de terreinen O, E en S kunnen bijbrengen. Daar het ons 
echter vnl. te doen is om de groepen O. E en S, die Holwerda ter datering van de 
Belgische Waar gebruikte, alsook ter wille van de overzichtelijkheid, bepalen we 
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ons tot de mededeling, dat deze de percentages voor Holwerda nog ongunstiger 

zouden maken : 
bij O: 54% ipv. 50 GEE 

bij E: 60% i.p.v. 58.5 %- °) 

Uit het voorgaande meen ik althans te mogen afleiden, dat voor de genoemde drie 

groepen (en terreinen) de door Holwerda gegeven jongste grenzen (termini ante 

quos) niet houdbaar zijn. Verder dat O, E en S alle tot zo in gebruik zijn gebleven, 

en dat blijkens de latere stukken (waarvan de helft gaaf is) op alle drie ook later 

nog wel eens is begraven. 5) 

Indirect lijkt dit resultaat bevestigd te worden door de mogelijkheid met behulp 

ervan een moeilijkheid weg te nemen, die Holwerda bij de bewerking van het 

aardewerk uit de Holdeurn ondervond (OMROL, N. R. Suppl. bij DL. XXIV, 

1944). 

Uiidrukkelijk vasthoudend aan de voor O en E in zijn „Belgische Waar” gegeven 

datering (pag. 4) zag Holwerda zich genoodzaakt de aanwezigheid aldaar van 

meerdere Flavische specimina van dat aardewerk „zoals die slechts in graven 

plegen te worden gevonden” (pag. 44), op geforceerde wijze te verklaren door de 

volkomen hypothetische aanname van ecn „latere bewoning boven op dit grafveld” 

(pag. 9/10). Bij onze uit de T. S. gewonnen datering biedt die aanwezigheid 

natuurlijk geen bezwaar. 
Wat betreft het „begin” — den terminus post quem — der betreffende „graf- 

velden” zullen we natuurlijk speciaal te letten hebben op de eruit afkomstige 

Arretijnse — beter „quasi Arrctijnse” — T. S. Wij kunnen dit materiaal over 

het algemeen vrij nauwkeurig dateren ten gevolge van de grondige wijze, waarop 

het in verschillende publicaties door wijlen Prof. A. Oxé, die zich meerdere 

tientallen van jaren speciaal met de vroege T. S. bezig hield (zie reeds Bonn. Jahrb. 

101 van 1897), is behandeld. Wij beroepen ons in het volgende speciaal op Oxé's 

artikel over de sinds 1925 te Haltern voor de dag gekomen T. S. in Bodenalter- 

tümer Westfalens VI (1943) (Oxé Halt.). verder op zijn verhandeling betreffende 

de T. S. van Oberaden in Veröffentlichungen Städt. Museum Dortmund, Bd. 

IL, Heft 1 (1938) (Oxé Oberaden). Loeschcke plaatste bij voorg. artikel enige 

aantekeningen in Veröff. av. Bd II Heft 2 (1942) Loescheke Oberaden). 

Voorts Oxé's datering van Vindonissa in Germania Xl (1928) (Oxé Vind.) en 

zijn artikel in Bonn. Jahrb. 140/141 (1936) over La Graufesenque (Oxé Grauf.), 

naar aanleiding van het gelijknamige werk van Abbé Hermet (1934). 

Naast het vorige blijft Loeschcke's bekende verhandeling over het aardewerk van 

7) We moeten de groepen nemen zoals ze ons zijn overgeleverd, en verkeren in de onmogelijkheid 

na te gaan of soms vreemde elementen erin zijn binnengedrongen. De gegeven percentages 

spreken echter wel een voldoend duidelijke taal ! 

8) Het Flavische T. S. bekertje Déch. 67, vermeld door Brunsting pag. 133, kwam met bij- 

behoren voor de dag uit het terrein S, en wel aan Pater Brugmanstraat tussen Jan van 

Goyenstraat en Berg en Dalseweg. 
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Haltern in Mitt. Altert. Kommission für Westfalen V (1909) van groot belang 
(Loeschcke Halt). 
Zie voor de motivering dezer dateringen mijn (m.s.) lijst: Nijmeegse Arretina 
en pag. 314 ev. 
De groep van terrein O heeft 10 stuks, waarvan : 
7 laat-Haltern of nog wat daarna 
2 niet nader te dateren 
1 onleesbaar (Kam, bord 80). 

Als voren van terrein E 6 à 7 stuks, waarvan : 
4 laat-Haltern of nog wat later 
1 niet nader te dateren 
2 onzeker (Kam, bakje 61, 62). 

Als voren van terrein S 2 stuks, waarvan : 
1 laat-Haltern of nog wat later 
1 onleesbaar (Kam, bakje 34). 
Volgens de T. S. zouden O, E en S dus niet ouder zijn dan laat-Haltern. 
Zo geformuleerd Klopt dit resultaat met dat door Loescheke en door Holwerda 
(voor O) gegeven. Maar : 

1. _kunnen we het niet tot de groep O beperken, maar moeten we O, E cn S alle 
drie, dus het gehele terrein in de tijd van laat-Haltern laten beginnen. (Zelfs 
C C heeft nog een paar stuks Arr. T. S., zie Vermeulen, graf. 87); 

1 dateert Oxé de vondsten van laat-Haltern in de jaren 9—16 na Chr. (Oxé 
Halt, pag. 68 vlgg, zie ook ibid. Stieren op pag. 14), in tegenstelling met 
Loeschcke (Halt. pag. 127), die ze niet later stelt dan 9 na Chr. 
In deze strijdvraag kan van hieruit bezwaarlijk partij worden gekozen. Ze is 
bij onze doelstelling overigens ook van geen belang. 

Wij komen er dus toe de terreinen O, E en S op grond van de eruit bewaard ge- 
bleven T, S. gelijkelijk te dateren van ongeveer 10 tot 7o na Chr, en er dan nog 
rekening mede te houden, dat op alle drie zo nu en dan ook nog in Flavische tijd 
is begraven. 
Hierbij dienen wij wel in het oog te vatten, dat reeds een enkel goed voorzien graf 
van relatief grote invloed kan zijn. 
Voorts zou de frequentie der zgn. Arretijnse T. S. kunnen samenhangen met de 
invloed van het concurrerende zgn. Belgische fabrikaat, die door allerlei omstandig- 
heden plaatselijk verschillend zou kunnen zijn geweest. Zie Loescheke Halt. 
pag. 259 vlg. 
Intussen willen wij niet beweren, dat van O, E en S steeds gelijkelijk gebruik zou 
zijn gemaakt. De groep O schijnt werkelijk meer voorwerpen uit de vroegste tijd 
te bevatten dan de andere, zodat het bij vollediger en juister kennen van de totaal- 
inhouden zeer goed zou hebben kunnen blijken, dat aanvankelijk van O meer 
gebruik werd gemaakt dan van E en S. Maar zoals de zaak nu eenmaal voor ons ligt, 
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menen we, dat uit de herkomst van een voorwerp uit O, E of S op zich zelf, slechts 

besloten kan worden tot een datering als hierboven voor het gehele grafveld 

gegeven. 
De, ook met het oog op de wijze waarop de besproken groepen werden aange- 

bracht, wel wat erg grote waarde, die door Holwerda ®) aan de letters O, E en S 

werd toegekend, lijkt dus overdreven. Een exclusieve datering kan er niet uit 

worden afgeleid, *°). 
Dat door Holwerda de „terminus post quem” voor S zeker te laat werd gesteld, 

volgt m. i. ook hieruit, dat in deze groep niet alleen voorkomt een der weinige 

„graatbekers” (No. 5), maar ook de rood-Belgische beker (No. 22). Aanzienlijke 

fragmenten van dergelijke bekers kwamen juist uit onze vroegste vindplaats, die 

bij „de Zwaan” *!) voor de dag. 
(Fragmenten van een dergelijke beker volgens lijst Holwerda No. 23 ook uit E). 

Ter vergelijking met het voorgaande, en mede om een betere kijk te krijgen op de 

terminus post quem van het geheel der Nijmeegse vondsten, heb ik de Nijmeegse 

Arretina, voor zover mij bekend samengebracht. In het geheel 134 stuks (zie de 

reeds genoemde M. S lijst). 
Wij zullen deze groeps-gewijs beschouwen. 
Die groepen zijn samengesteld als volgt : 

ZWAAN: 4, als Holwerda in zijn desbetreffende artikel OMROL, N. R. 
XXIV, 1943 (de lezing der merken gecorrigeerd). 

KKH, in Verz. Kam, bakje 118 en twee stuks aldaar afzonderlijk 
bewaard gevonden, met signatuur K. K. H, 24.8.1921. 

KOPSE VELD: 63, waarvan 61 stuks bij Breuer 12) en 2 stuks Gem. Verz, ach- 
teraf op het terrein gevonden. 

HUNERPARK : 28, in Gem. Verz, vondsten Hunerpark c. a. 1923—36, verder 
2 ex. in Verz. Kam, gevonden aan St, Canisiussingel bij St. 
Jorisstraat. Zie Holwerda, OMROL N. R. XXVII, 1946, 
alwaar echter o.a. de T. S. merken zeer slordig gegeven !). 

9) Holwerda, Belgische Waar pag. 15: 
„De letters O, E en S, waarmede Kam zijn bezit merkte, zijn voor ons ware tijdsaanduidingen”. 

1) Voorlopig moge hier vast opgemerkt worden, dat K L en WW volgens Holwerda tot 
ongeveer de 2e eeuw behoren (pag. 15), ondanks de conclusies van Brunsting (en van 

mij zelf in „Ulpia Noviomagus”). Over de gevolgen hiervan voor zijn datering van het 
zgn. Nijmeegs aardewerk in een volgend opstel (pag. 320). 

u) Het bekende huis „de Zwaan” (vroeger herberg) was blijkens de richting van de voorgevel 
aan de Kruisweg, en niet aan de ter plaatse van latere tijd zijnde Berg en Dalse weg, 
gebouwd. Het werd op Pinkster-Zaterdag 1945 bij een ontploffing van op het Kopse veld 
achtergelaten oorlogstuig geheel vernield. 

te) Van de door Breuer behandelde ex. werden in 1931 3 ex. aan Gem. Verz. afgestaan, nl. 
Breuer 22 = (m. 1474) 

107 = (m. 1471) 
112 = (m. 1478) 

Voorts vond ik in Verz. Kam Breuer N° 4 en N° 20 of 21. 
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GRAFVELD HUNERBERG : 28, in Verzameling Kam O, E‚ S; 

ibid. 1 ex van R. 13) 

R. M. v. O. Leiden 2 ex. O. Zie noot 4. 
GG 2 ex. (Vermeulen, graf 87). 

Gem. Verz. 5 €X., gevonden Hunerberg 1894 en 1895. 

VARIA: 8, zie pag. 315. 

Vooreerst kunnen we ter vergelijking met elders gedane vondsten nu nagaan de 
frequentie van de fabrikaten van ATEIVS ende zijnen: 

Op het totaal van 134 stuks 62 46 %, waarvan: 

KOPSE VELD 35 van 63 eee 9 
Te H29 MO 

HUNERPARK 15 van 28 — 535% 

GRAFVELD Io van 28 — 36 % 
Over het geheel is ze dus nog wat groter dan te Haltern (Oxé Halt. pag. 16 : onge- 
veer 45%). 
Een ata zowel met Haltern als met diverse vindplaatsen langs de Rijn, 
hebben wij in het voorkomen van de zgn. Clarusgroep, waarvan Oxé vermoedt dat 
het „Militärtöpfer” waren. 

In totaal 10 of 11 stuks, waarvan : 
KOPSE VELD 3 of 4 stuks 
HUNERPARK 2 stuks 
GRAFVELD 5 stuks. 

Vonrts hebben we getracht ze zo goed en zo kwaad het ging, nader te dateren. 
Zie voor de motivering de genoemde M. Slijst : Nijmeegse Arretina. 
Jammer genoeg bleek voor vele geen resultaat te bereiken. Behalve met enige 
onleesbare, en enkele andere, waaromtrent in de beschikbare litteratuur geen 
gegevens werden gevonden, was dit speciaal het geval met talrijke A TE IV S- 
en C. SENT IV S-merken (zie Oxé Vind, pag. 128 enz). 4). 
Ook was het niet gemakkelijk rekening te houden met de lengte van tijd, waarin de 
verschillende pottenbakkers werkzaam waren. Onze tijdsbepaling is dus zeer 
summier, We onderscheiden slechts : 

LAAT-HALTERN, d.i de periode g—16 na Chr. (Oxé Halt. pag. 68), 
benevens de enkele jaren hierna, waarin de Gallisch- 
Italische fabrieken nog werkten (volgens Oxé, ibid 
pag. 68: tot ongeveer 21 na Chr.). 

13) R is bij Kam niet, als bij Holwerda, B. W. 814, Reinaldstraat, doch een terrein aan 
de Zuidzijde van de Barbarossastraat (zie pag. 318). 

1) Verreweg de meeste voorwerpen waren tengevolge van de omstandigheden niet te bereiken, 
zodat met technische kenmerken niet verder rekening kon worden gehouden, dan vroeger 
gemaakte aantekeningen toelieten, 
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HALTERN-OBERADEN, d.i. de periode vroeg-Haltern (vanaf 11 v. Chr.) en 

die van Oberaden, volgens Loeschcke (pag. 144) 

uiterlijk van 15/12 tot 9/8, over het geheel wellicht 

om en om 12 vóór Chr. 

NEUSS-SELS begon waarschijnlijk reeds enige jaren vóór Oberaden, doch niet 

vóór 15 v. Chr. Om haar lange duur kan deze vindplaats ons niet 

van veel nut zijn. 15). 

De oudste Nijmeegse vindplaats is sinds enkele jaren ongetwijfeld die bij 

„de Zwaan”. Zie Holwerda OMROL N. R. XXIV (1943). 

Vooralsnog werd deze slechts ten dele onderzocht. Er zijn vier T. S. merken 

gevonden, waarvan Holwerda ten dele verkeerde lezingen gaf, die o.a. door 

Oxé zijn gecorrigeerd. 

ZWAAN : _ totaal 4, waarvan : 
1 Haltern-Oberaden, 
1 niet onwaarschijnlijk evenzo. 

KR totaal 3, waarvan : 
1 Haltern-Oberaden, 
2 laat Haltern. 

KOPSE VELD : totaal 63, waarvan 22 niet nader te dateren, blijven dus 41, 

waarvan : 33 laat-Haltern, of 80.5 % 
8 Haltern-Oberaden, _ of 19.5 % 

HUNERPARK : totaal 28, waarvan 12 niet nader te dateren, blijven dus 16, 

waarvan : 13 laat-Haltern, of 81 % 
3 Haltern-Oberaden, of 19 % 

GRAFVELD : totaal 28, waarvan 8 niet nader te dateren, blijven dus 20, 
waarvan : 18 laat-Haltern, of go % 

2 Haltern-Oberaden, of 10 % 

VARIA : Gem. Verzameling Kronenburgerpark (Pesthuis): totaal 2, waarvan 1 niet 

nader te dateren, blijft dus 1, 

waarvan : 1 laat-Haltern. 

VINDPLAATS NIET NADER BEKEND (3 Verz. Kam, 3 Gem. Verz.) totaal 6, 
waarvan 3 niet nader te dateren, blijven dus 3, 
waarvan : 2 laat-Haltern 

1 Haltern-Oberaden. 

ALGEHEEL TOTAAL: dus 314, waarvan 46 niet nader te dateren, blijven dus 88, 

waarvan : 69 laat-Haltern ES 70/0 

19 Haltern-Oberaden — 21,5 % 

De grote meerderheid is dus in allen gevalle uit de tijd van laat-Haltern. Duidelijk 

15) De gebouwen op de Mont-Beuvray werden in hoofdzaak in 5 v. Chr. verlaten. Oxé Halt. 

(pag. 74) wijst er echter op, dat hier ook een beslist jongere laag is geconstateerd (Bulliot, 

Fouilles, 1899), zodat het verkeerd is uit een vondst op Mont-Beuvray zonder meer iets 

in de tijd vóór Chr. te dateren. 
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is echter, dat de vroegere stukken — ongeveer 1/5 van het totaal — niet verwaar- 
loosd mogen worden. 16). 

A. Op de eerste plaats hebben we hier de vondsten bij „de Zwaan”, dic ook 
overigens zéér vroeg zijn. 

B. Daarneven meen ik een deel der vondsten van het Kopse veld te mogen stellen. 
Toen Breuer zijn verhandeling schreef, was „de Zwaan” (door mij ontdekt in 1931, 
sindsdien geregeld geobserveerd en al spoedig aan Holwerda als bijzonder vroeg 
bekend gemaakt) nog geheel onbekend, zodat hij de door Holwerda op het Kopse 
veld gedane vondsten wel als één geheel moest beschouwen, en het begin van het 
daar gevonden Oppidum moest stellen in een tijd vóór Haltern (pag. 2). 
De zaak ziet er nu enigszins anders uit. Zijn bijzonder vroege stukken, speciaal 
wel zijn drie radiaalmerken L.TET TI SAM IA (Nos 100—102) en zijn 
exemplaar van het voor Oberaden karakteristiek gebleken merk L. S. G. (No. 68), 
doen nu aan de zéér nabij gelegen vindplaats bij „de Zwaan” denken. Jammer 
genoeg zijn de juiste vindplaatsen dier stukken niet bekend (pag. 2). 
Als aanwijzing echter, dat de bij „de Zwaan” geconstateerde nederzetting op de 
een of andere wijze een grotere uitbreiding zou kunnen hebben gehad, meen ik het 
feit te mogen aanhalen, dat bij de bouw van het internaat van „de Klokkenberg” 
op de Oostelijke bovenhoek van de Beekmansdalse weg in 1926 17), door mij kuilen 
werden genoteerd die in vorm achteraf geheel lijken op die door Holwerda bij „de 
Zwaan” werden ontgraven (zic zijn afbeelding 19 op pag. 38). Daar ik de bedoelde 
kuilen reeds ontgraven vond, kon ik slechts aantekenen, dat het zand er grijzig wit 
was gekleurd, terwijl Holwerda (pag. 37) mededeelt dat de zijne met as-achtige 
grond waren gevuld. 

GC. Wellicht ware ook het zeer vroege merk _L. T IT IF, dat ik achteraf in de 
Verz. Kam bij een aantal afzonderlijk bewaarde fragmenten met signatuur K. K. H. 
248.21 aantrof, met het oog op de aangegeven vindplaats op gelijke wijze als de 
zéér vroege van Breuer te verklaren. 
Een en ander zou het dan mogelijk maken het begin van het Oppidum later te 
stellen, en de band tussen dit en de vondsten van het Hunerpark en Kam’s 
bekende grafvelden c. a. nog nauwer aan te halen. 
Op de datering van de beide laatstgenoemde vindplaatsen behoeven de enkele er 
gevonden vroege merken niet van grote invloed te zijn. Wij zouden ze wat vroeger 
kunnen laten beginnen, dan voor de groepen O, E en S in het voorgaande 

'6) Bij de beoordeling der aantallen moeten wij natuurlijk in het oog blijven houden de wijze 
waarop de Nijmeegse vindplaatsen zijn geëxploiteerd ! 

15) Om voor de toekomst misvatting te voorkomen, moge hier opgemerkt worden, dat het 
hier geldt een internaat, behorende bij de binnen de oude stad op de daar bij de Muchter- 
straat gelegen Klokkenberg gevestigde, en hierom de naam Klokkenberg dragende, Christe- 
lijke scholen. 
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werd afgeleid, en dus, evenals het Oppidum, enkele jaren, b.v. 5, na Chr. ; „de 

Zwaan” daarentegen ongeveer in de tijd van Oberaden, b.v. 10 vóór Chr. 

Breuer stipt (pag. 3) in verband met het Oppidum even de kwestie aan van een op 

grond van diverse vondsten op de Hunerberg (b.v. de merkwaardige bronzen voor- 

werpen, waarover Boeles in „de Gids” van Nov. 1920) aan te nemen nòg ouder 

verleden van het Oppidum. M. i. voorlopig ten onrechte, daar de juiste vind- 

plaatsen dier voorwerpen niet bekend zijn en een verband ervan met het Oppidum 

voorlopig onwaarschijnlijk lijkt. 
Over de betekenis der Nijmeegse niet- en vóór-Romeinse vondsten zal slechts 

een onderzoek van het geheel ervan kunnen inlichten. Een dergelijk onderzoek 

vond nog steeds niet plaats. Moge cen ter zake bevoegde het eens ter hand nemen ! 

ENIGE LOSSE AANTEKENINGEN BĲ HOLWERDA's 
„BELGISCHE WAAR” 

Pag. 15. De alinea betreffende de B. W. der Gem, Verz. is verbazingwekkend ! 

Zij geeft een geheel verkeerd idee ervan, en is speciaal zéér ongelukkig, 

omdat juist zij in krantenbesprekingen werd naar voren gebracht, en 

dus kans kreeg de Gem. Verzameling te depreeiëren. Zij wordt door de 

lijsten, die Holwerda zelf geeft afdoende weersproken. 

Slechts zéér enkele stukken stammen van „verschillende plaatsen der 

oude binnenstad”. De grote massa komt, evenals bij Kam, van de 

Hunerberg. Nog duidelijker zou zulks uit de lijsten blijken, zo Holwerda 

niet gemeend had de vindplaats „Hunerberg” (zonder meer), te moeten 

weglaten als zijnde te onbepaald. Zie voor deze plaatsaanduiding van 

Buchem, pag. 19. 
Na wat wij in het voorgaande omtrent de waarde der letters O E S enz. 

als tijdsbepaling opmerkten, is die van de eenvoudige plaatsaanduiding 

„Hunerberg” zeker niet veel geringer. Vreemd is het, dat daarentegen 

andere geheel onbepaalde en waardeloze vindplaatsaanduidingen, als 

b.v. „Waal” (732) en „buiten de Molenpoort” (427) door Holwerda 

wel werden opgenomen. 

Pag. 12. Holwerda noemt de vindplaats O H „meer vaag omschreven”. Ze is 

dit m. i. zeker niet. Ze ligt ten _N. van de Jan van Goyenstraat, aan de 

O-zijde van Mus. Kamstraat, tussen deze straat en de gracht der leger- 

plaats 10° legioen. 18). Wel hebben we bij O H het bezwaar, dat ver- 

menging met voorwerpen van RK mogelijk, en zelfs waarschijnlijk is. 
(Zie schrijven van Ir. H. van Berckel, Oct. 1930). 
Voor typen als b.v. Halt. 84 is dit intussen een gering bezwaar. 

ts) De vindplaats O H is op de door Holwerda gegeven kaart foutief met E gemerkt. Evenzo 

op kaartje N° 3 van de Waele, en op dat van Vermeulen. 
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Bij No. 814 zijner lijst vulde Holwerda de R als vindplaats aan tot Reinaldstraat. 
Kam's letter R heeft echter betrekking op het terrein aan de Z-zijde 
der Barbarossastraat, tussen Claes Noorduynstraat en ten Hoetdwars- 

straat. Het hier gevonden A TEI V S-merk met, anderzijds, de van 
hier afkomstige zéér late TS. (Alzeitype) wijzen crop, dat R als een 
voortzetting van het nabij gelegen O resp. O O kan worden beschouwd. 

Holwerda’s No. 85 — Gem. Verz. II 294 is merkwaardig om de erin gekraste naam, 
die, naar ik meen, dezelfde is als die in het boogvormig merk op een zeer klein 
bodemfragment van een ‘T. N-pot, gevonden in het Hunerpark 1955 (signatuur 
35/6, nl. MVSCIOF[…. 
Een ander zeer uitvoerig graffito op B. W. 444 — Gem. Verz. II 263. 
Holwerda No. 6o —= Gem Verz. II 295 wordt door Holwerda pag. 24 beschreven 
als zijnde bij restauratie sterk overschilderd. Ik meen te kunnen verzekeren dat 
zulks niet het geval is. 
Voor zover de voorwerpen in de Gem. Verz. betreft, dienen, volgens mijn 
aantekeningen, in Holwerda's lijsten betreffende vindplaatsen de volgende 
correcties te worden aangebracht : 

Holw.B.W. moet zijn nader 
19 — Kronenburgerpark (Pesthuis) 
66 — O-E-S (Pater Brugmanstr. 1900) 
86 KKH Kronenburgerpark (als 19) 
96 0 E-S (doortrekken der Jan v. Goven- 

straat 1898) 
106 E OH — 
193 — WW — 

22 Mariaplein Ww W (Marialaan) 
326 O E (O. Z. Pater Brugmanstr. bij 

Barbarossastr.) 
374 E CC (Museum Kamstr. t/o museum) 
395 — ES (riol. Mus, Kamstr. 1907) 
415 KKH — (Ubb. D. v. P, zie aant. Ubbergen) 
426 __ Hersteeg — — 
427 Molenpoort — (buiten Molenpoort) 
428 _ Groesbeek — (bij Nijmegen) 
483 — Oo (Hugo de Grootstr.) 
484 — Broerdijk — 
512 — Ulp. Nov. (graving 1920/21) 
539 WW — (bij Nijmegen) 
581 E? O-E-S (hoek Pater Brugmanstr. en 

J. v. Govenstr.) 
692 — WW (Marialaan) 
765 — O-E-S (als 66) 
775 E CC (als 374) 
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776 E CC (als 374) 
781 E CC (als 374) 
go8 E S (Z. O. hoek J. v. Goyenstr. en 

P. Brugmanstraat) 
917 ES (als 96) 
1074 Kronenb.park Nieuwe Marktstr. — 
1106 S Heydenrijckstr. — 
1185 Kronenb.park Broerdijk = 
1210 — Ww W — 
1221 — OH == 
1271 — ES (Museum Kamstr. 1897) 
1300 — ES (als 395) 
1301 — ES (als 395) 
1320 Kronenb.park Nieuwe Marktstr. > 

1349 = ES (als 395) 
1365 KKH — (als 415) 
1366 — ES (als 1271) 
1385 — ES (als 1271) 
Verder een aantal kleinere correcties, die alleen met het oog op de door Holwerda 
aan de letters O, E en S gehechte betekenis van belang zijn. Zij demonstreren, 
hoe moeilijk het is de voorwerpen naar de terreinen te scheiden. 
Holw. E., moet zijn E-S Nos 46, 52, 82, 169, 270, 284, 330, 408, 665, 701, 716; 

739, 752, 777, 841, 854, 1015, 1112, 1113, 1234, 1350, 
1352. 

E, „ O-E-S Nos 668, 743. 
a O5 ‚ O-E-S Nos 84, 746, 830, 838, 867. 

Or on OR  NOm85 
Bv. ES __ betekent in het vg, dat het voorwerp gevonden werd op de grens van 

E en S, b.v. bij leggen van riool in de tussenliggende straat, en dus 
even goed bij E als bij S kan behoren. Zó ook O-F-S, O-E enz. 

Van de niet door Holwerda opgenomen stukken wil ik speciaal de aandacht 
vestigen op de kruik Gem. Verz. IV 644 van het zéér bijzondere type Halt. go, 
(pag. 293). Ze kon uit fragmenten, gevonden in October 1935 bij de gravingen in 
het Hunerpark, op geheel verantwoorde wijze compleet (met monding !) worden 
gereconstrueerd. 

Holwerda, B. W. Nos 116—117 
Volgens Holwerda pag. 28 behorende tot de vroegste grafvelden, en dus te dateren 

ruim vóór het midden der 1° eeuw. 
De aangegeven vindplaatsen zijn echter : O en Broerdijk. De vindplaats Broerdijk 
van Nos 117 = Gem. Verz, II 380, is geheel zeker (aansluiting aan riolering 
Lorkenstraat, 30.98.1934). Kam’s vindplaats O is altijd wat vaag. Broerdijk 
heeft dus de voorkeur. Dit grafveld volgens Holwerda ibid. nauwkeurig te dateren 
70—105 ! 
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Bij dezelfde gelegenheid werden (27.8.34 en 31.8.34) o.a. ook gevonden 
1. Holwerda B.W. 1276 — Gem. Verz. V 122, door Holwerda gedateerd : 

speciaal 2° eeuw om de vindplaatsen WW en Broerdijk. (Holwerda maakt 
hier weer z'n gewone fout: ten W., der stad alles 2° eeuw !) 

2. bord in fijn Nijmeegs aardewerk 
Holwerda Holdeurn No z1o — Gem. Verz. VII 139 (bij Holwerda de 
afkomst foutief RK). 

Alles tezamen genomen is dus Holwerda’s vroege datering van Nos 116 en 117 
zeker onjuist. Moet zijn : tijd der castra L.X.G., waarop ook het soort aardewerk 
wijst. (Zie ook B.W. pag. 28, Holwerda’s aantekening betreffende fabricage in 

de Wetterau „in iets later tijd”). 

OVER DE DATERING VAN HET ZGN. FIJN NIJMEEGS AARDEWERK 
EN HET RUWWANDIGE ZGN. BAKSTEENACHTIGE AARDEWERK, 
NAAR AANLEIDING VAN HOLWERDA's PUBLICATIE OVER HET 
AARDEWERK VAN DE HOLDEURN. (OMROL NR. XXIV, 1944, SUPPL.) 

Een ruim dertigjarige ervaring als systematisch verzamelaar „con amore” van 
Romeinse resten in en om Nijmegen heeft mij geleerd, dat beide genoemde 
soorten van aardewerk slechts gevonden werden op plaatsen waar de periode 
der castra L.X.G. sporen kon hebben nagelaten. 19). 
Reeds in de allereerste jaren van mijn verzamelen, nog vóór in 1916 de eerste 
sporen dier legerplaats voor de dag waren gekomen, was mijn aandacht, om het 
materiaal en enkele bijzonderheden in de vormen, op het betreffende aardewerk 
gevallen, zodat ik er steeds speciaal acht op heb gegeven. 
Het omvangrijke materiaal aan scherven, waarmede Holwerda opereerde, is dan 
ook zo goed als geheel door mij geleidelijk verzameld. *) 
Ik meen beide soorten dus uitsluitend tot de tijd der legerplaats te moeten 
rekenen. Brunsting (pag. 132—134) bleek het ten deze met mij geheel eens. 
En Holwerda geeft toe, dat althans de bloei van het bedrijf in die jaren viel. 
Holwerda meent echter aan te moeten nemen, dat ook vóór en na die tijd bedoeld 
aardewerk hier werd vervaardigd. In hoofdzaak blijkt dit het gevolg van zijn 
datering der verschillende Nijmeegse grafvelden, 
Voor Kam's „grafvelden” O, E en S houdt hij uitdrukkelijk vast (pag. 4) aan wat hij 
hieromtrent in „Belgische Waar’ meende te mogen vaststellen. In het voor- 
gaande meen ik te hebben aangetoond, dat zulks op zeer wankele gronden 
gebeurde, en uit de er voorkomende gemerkte T. S. te hebben bewezen, dat 

10) Op het zgn. fijn Nijm. aardewerk vestigde ik reeds in Museumverslag over 1923 de aandacht 
(pag. 8/9, 14/15 enz). Ik wees toen reeds zowel op de neiging tot imiteren van metaal- 

en glasvormen, als op de treffende overeenkomst met het zgn. Wetterauer aardewerk. 
20) Van misbaksels wordt door Holwerda, zover ik mij herinner, geen melding gemaakt. Het 

is dus lastig beslist te zeggen, welke soorten van aardewerk in de Holdeurn werden gemaakt. 

Intussen geeft de gelijktijdige fabricage van pannen en tegels aan de baksteenachtige soort 
een goede kans. Betreffende het fijn-Nijmeegs ben ik echter vooralsnog niet zo zeker. 
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O, E en S alle van 5/10—7o na Chr, en ook wel hierna, in gebruik moeten 

zijn geweest. 
Verder plaatst Holwerda de Westelijke grafvelden K L en W W in de ze eeuw 
(pag. 5), terwijl Brunsting in zijn dissertatie ze laat beginnen in Flavische tijd, 
vrij kort na 7o (pag. 198/99 en pag. 209), zoals ik zelf (OMROL N. R. VIII, 
1927, pag. 105/6) het de bijbehorende nederzetting Ulpia Noviomagus deed 
doen. Betreffende Holwerda’s prac-Flavische fabricage is het duidelijk, dat zijn 
beroep op het voorkomen van het betreffende aardewerk in O, E en S geheel 
vervalt bij onze datering dier terreinen. 
Wat de vondsten in C C aangaat, waarnaar Holwerda pag. 44 verwijst, moet 
bedacht worden, dat we hier, geheel als op O H (zie Holwerda pag. 4), cen 
terrein hebben, waar sterke vermenging met resten uit de castra-tijd is te 
verwachten. Zie bij Vermeulen de zgn. scherven-kuilen en de resultaten der 
gravingen van 1929/31. Dat vermenging werkelijk heeft plaats gevonden, blijkt 
b.v. duidelijk uit de zonderlinge combinatie, die we bij Vermeulen als inhoud 
van „graf 81” vinden. Ook Brunsting (pag. 133) en Holwerda (B. W. pag. 25) 
menen, dat hier onmogelijk van een gesloten grafvondst kan worden gesproken. 2) 
Brunsting ontzegt dan ook terecht alle bewijskracht aan de hier, zelfs bij de 
grafinhouden, vermelde fragmenten. 

Blijft dan voor C C nog enkel het gave bakje Vermeulen type 58, dat mede in 
het genoemde „graf” 81 zou zijn gevonden. Dit voorwerp van typische fijn- 
Nijmeegse vorm (Holwerda Nos 88 vlgg.) zal om zijn gaafheid wel uit een of 
ander graf stammen. 
De voor dit type door Holwerda gegeven vindplaatsen wijzen alle op de tijd 
der castra (zie vooral ook de bij 88 en vlgg. vermelde fragmenten). Toegevoegd 
kan nog worden een gaaf ex vroeger in Gem. Verz, dat in 1924 bij ruil (zie 
verslag van dat jaar) aan het R. M. v. O. Leiden werd afgestaan, en van RK 
afkomstig is. Even goed als op O, E en S kan ook op O H en C C in Flavische 
tijd nog wel eens zijn begraven. 
Over de op het Kopse Veld gevonden fragmenten, waarop Holwerda zich (pag. 
44) beroept, werd reeds door Brunsting geschreven (pag. 132). Wel beweert 
Holwerda, dat ze talrijker zijn dan door Brunsting werd aangenomen, doch in 
zijn lijst vond ik daarvan geen enkel bewijs. 
De grote schervenmassa’s, die bij de graving in het Hunerpark 1935/36 onder 
mijn leiding door vertrouwde en toegewijde helpers werden geborgen, zijn 
geheel door mijn handen gegaan. Speciaal is ook toen weer, mede omdat Ver- 
meulen intussen (1932) een ruimere datering ervan had voorgesteld, op de beide 
hier besproken aardewerksoorten gelet. In mijn uitvoerige aantekeningen be- 
treffende deze vondsten vind ik slechts een tiental onbeduidende fragmeuten 

21) Zie voorts voor de aanname van een fabricage vóór 70 door Vermeulen (pag. 68 in verband 
met pag. 49), waarop door Holwerda (pag. 44) wordt gewezen, de aanmerkingen van 
Brunsting (pag. 133). 



vermeld, die fijn Nijmeegs zijn of zouden kunnen zijn, benevens zeer enkele 
min of meer baksteenachtige scherven. 
Wij zouden kunnen zeggen, zoals Breuer (pag. 2) voor het Kopse Veld, dat het 
wel wonderlijk zou zijn als de nabijgelegen legerplaats hier geen sporen had 
nagelaten. 
In 1936 immers vonden we bij het vernieuwen van het wegdek van de Batavieren- 
weg, in de Oosthelft van deze, meerdere afvalgaten, waarin zeer vele cultuur- 
resten uitsluitend uit de Flavische tijd. 
Evenals op het Kopse Veld zijn trouwens in het Hunerpark ook fragmenten van 
nog andere aardewerksoorten uit andere tijd dan die der overgrote meerderheid 
gevonden. En uit de lijst van de jarenlang op deze bijzonder interessante vind- 

plaats met zorg verzamelde munten zijn sporen van castra-invloed duidelijk af te 
lezen. (Zie de grafiek OMROL N.R. XXXI 1950, pag. 8). 
Een andere reeks van argumenten voor prae-Flavische productie wordt door 
Holwerda geput uit vormverwantschappen met de Belgische Waar. Zo verwijst 
hij naar zijn Nos 249—256 van een vorm als die der „kurkurnen” (Halt. 91). 

Dergelijke vormen komen echter volgens Breuer (pag. 58) en Loescheke (Westf. 
Mitt. V pag. 295/96) ook in latere tijd voor, ook na eliminatie van de bij 
Loeschcke afgebeelde pot (Abb. 48 A), die om de erin liggende munten zelfs 

in het begin der 4e eeuw thuis zou behoren. Breuer toonde aan, dat hier een 

vergissing werd begaan. 
Voorts vergelijkt hij zijn No 247 met de spitsbuikige T.N. potten B. W. 236— 

258. Hij heeft echter in zijn lijst voor deze groep B. W. niet minder dan 5 ex. 

afkomstig van K L, en merkt (B. W. pag. 36) zelf op, dat deze vorm een bijzonder 
lang leven heeft gehad. 
Tenslotte wijst Holwerda nog op zijn No 242. Dit vrij onbeduidende fragment, 

afgebeeld op Pl. X, werd in 1923 bij de riolering van de Ubbergse veldweg door 

mij gevonden. Het is door de omstandigheden thans niet te bereiken. Ik tekende 
het destijds aan als fragment van een bakje, vermoedelijk van fijn Nijm. aarde- 
werk, waarvan de vorm te vergelijken met T. S. Hofh, 6 en B. W. Hofh. 104. 
In allen gevalle is het dus een castra-vondst. Holwerda verwijst erbij naar zijn 
B. W. 879—gzo, die nabootsingen zouden zijn van de T. S. bakjes Hofh. 6 en 
om het voorkomen in zijn „oudste grafveld” (dus O) te dateren van ‘Tiberius 
tot Claudius. Ik gaf reeds te kennen, dat O mi. veel ruimer moet worden geda- 
teerd, en wijs verder op B. W. 891, dat in Holwerda’s lijst met de vindplaats 
R K voorkomt. 
Het verwante T. S. type Hofh. 6 vond ik herhaaldelijk zowel binnen de castra 
L. X. G. als in Ulpia Noviomagus, terwijl Brunsting (pag. 38) het vermeldt als 

ook in zijn grafveld voorkomend. 
Ik geloof dus, dat ook het unicum No 242 bezwaarlijk als bewijs voor een prae- 
Flavische fabricage kan dienen, 
Over de vroege kruiken, die volgens Holwerda (pag. 45) in de Holdeurn zouden 
kunnen zijn gefabriceerd, zal in het volgende worden gehandeld. 
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Bij de behandeling der vraag of ook na de periode der castra L. X. G. de fabricage 

van de besproken soorten van aardewerk is voortgezet, meen ik de door Brunsting 

op grond van zijn onderzoek vastgestelde datering van de grafvelden K L en 

W _W voorop te mogen stellen. Zoals reeds opgemerkt klopt deze geheel met 

wat door mij reeds vroeger voor Ulpia Noviomagus zelve was geconstateerd. 

We laten K L en W W dus in de Flavische tijd beginnen. Hierdoor vervallen 
dan echter terstond de verwijzingen door Holwerda naar zijn 

Nos 118—153 (3ex.KL,rex. WW) | 
154—166 (5 ex. W W) 

302307 (alle W W) | welke types volgens Holwerda om 

41118 (1 ex. WW) de hierneven aangegeven vind- 

379-385 (4 ex. WW, 3ex. KL) {_ plaatsen ook nog in latere tijd zou- 
396—397 (1 ex. W W, 1 ex. KL) | den zijn gefabriceerd. 

398—399 (beide W W) 
425-428 (3 ex. KL) ! 

Intussen acht ik het toch wel mogelijk, dat in latere tijd in de Holdeurn naast 

pannen en tegels althans ruwwandig aardewerk is geproduceerd. Zie bv, de 
oventjes A en J (Holwerda pag. 2). 
De vraag is of dit latere fabrikaat dan niet aan technische verschillen zou zijn 
te herkennen. 
De in de Gem. Verz. aanwezige voorwerpen en fragmenten zijn vrijwel alle door 
mij verzameld, voor een groot deel door mij zelf gereinigd en alle door mij 
aandachtig bekeken. En ik herinner mij zeer goed, dat mij herhaaldelijk frag- 
menten in handen kwamen, die oppervlakkig aan het gewone baksteenachtige 
goed deden denken, doch bij nader toezien toch van ander fabrikaat leken. Ook 
stond ik voor wat betreft het fijn Nijmeegs aardewerk herhaaldelijk in twijfel. 
Zelf ben ik door de bekrompen omstandigheden, waaronder ik steeds moest 
werken, nooit in de gelegenheid geweest een behoorlijk vergelijkend onderzoek 
dienaangaande in te stellen. Ik moet mij wel afvragen of Holwerda zulks wèl 
heeft gedaan ? 
Aanleiding hiertoe geeft iets, dat ik bij de in Holwerda's publicatie mede opge- 
nomen kruiken moest constateren. 
Wat deze kruiken betreft, valt op te merken, dat Holw. ze slechts veronder- 
stellenderwijze tot het Holdeurnse aardewerk durfde te rekenen, maar er toch 
een vrij beslist gebruik van maakte voor de datering van het pottenbakkersbedrijf 
aldaar : de kruiken van vroeger vorm (speciaal 473—493) als aanwijzing voor een 
prae-Flavisch, die van later vorm (so4—563 en 566—585) voor een post-Flavisch 
bedrijf. 
De tengevolge van het oorlogsbedrijf in het Mus. Kam heersende toestand 
maakt een enigszins uitvoerige contrôle onmogelijk. Maar het toeval wil, dat 
ik betreffende Holwerda's No 480 (—= Gem. Verz. IV 295) indertijd optekende, 
dat dit ex. in 1924, bij een door hem aan het toenmalige Gem, Museum gebracht 
bezoek, de bijzondere aandacht trok van Dr S. Loeschceke, een autoriteit o.a. op 
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het gebied van het Xantens aardewerk, als zijnde zeer beslist van Xantens 
fabrikaat, en het enige hem (toen) bekende gave exemplaar! Deze kruik lijkt 
thans geheel rood, maar heeft op beschermde plekken toch nog resten van een 
wit-kleurende laag — een wit overtrek — bewaard. Ze behoort dus tot de, in de 
concurrentiestrijd met de van nature witte kruiken van Neuss, kunstmatig wit 
gemaakte Xantener soort (zie Loeschcke Westf. Mitt. V pag. 111 en 233; 
Hagen in Bonn. Jahrb. 122, pag. 360). 
Nader onderzoek is, zoals gezegd, door de omstandigheden vrijwel totaal onmo- 
gelijk. De weinige, door Holwerda in zijn lijst opgenomen kruiken, die ik kon 
achterhalen, bleken op de breuk van andere consistentie en — evenals No 480 — 
ook van andere kleur dan ons gewone baksteenachtig aardewerk. Ik meen dus 
voorlopig te mogen betwijfelen, dat in de Holdeurn ook dergelijke kruiken zouden 
zijn gemaakt. 

ENKELE LOSSE AANTEKENINGEN BĲ HOLWERDA’s „AARDEWERK 

HOLDEURN” 

Pag. 4. Holwerda denkt hier aan een mogelijke samenhang tussen R K en Br. 

Ook ik heb hieraan wel eens gedacht, en naar bewijzen uitgezien. 

Toen echter in 1924 het hoog gelegen terrein aan de Oostzijde der 

Koolemans Beynenstraat — ten Noorden van de van ’t Santstraat — 

werd afgegraven, en een aanzienlijk aantal woningen werd gebouwd 

tussen de (latere) Gregorius- en Palestrina straten, is alhoewel de 

omstandigheden toen bijzonder gunstig waren, absoluut niets gevon- 

den. Ik moest toen wel concluderen, dat de Oostgrens van R K 

ongeveer samenviel met het bovendeel der Koolemans Beynenstraat 

(zie verslag elders). 
Tussen R K en Br zijn mij geen vondsten bekend, dic aan graven 

deden denken. 
Pag. 6. De hier genoemde MARCVS FABVS (en ook de bij Holwerda 

— Braat pag. 39 op een lampenvorm voorkomende FELICIO 
BA RO) waren dus vervaardigers van „vormschotels”. Ze behoeven 
dus noch pottenbakker, noch ook hier werkzaam te zijn geweest. 

Pag. 6. De vormen van het zgn. fijn Nijmeegs aardewerk hebben mi. een 
apart, persoonlijk cachet. Het lijkt mij zeker niet onwaarschijnlijk, 

dat de pottenbakker in de Wetterau en die in de Holdeurn een en 
dezelfde persoon zijn geweest. 

Pag. 44. 2° alinea „de beide grote pottenbakkersovens H en J’: moet wel 
zijn H en 1. 
Holwerda—Braat „De Holdeurn” Pl. X boven : het oventje G : moet 
zijn het oventje J. Zoals op Pl. IX onder. Zie pag. 15. 

Het was dit oventje J, dat ik bij een inspectie van Holdeurn en omgeving op 
1241930, door anderen ontgraven, aantrof. Veiligheidshalve deed ik het de 
volgende dag fotograferen. Al spoedig daarna vond ik het grotendeels vernield. 
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Ik stelde Holwerda natuurlijk al spoedig op de hoogte en zond afdrukken der 
foto’s. Dientengevolge het uitgebreide onderzoek door Holwerda en Braat in de 

jaren 1938—1942, waarover verslag in OMROL N.R. Suppl. op DI. XXIV (1944) 

en OMROL N.R. Suppl. op DI. XXVI (1946). 
In de door Holwerda gegeven lijsten dienen, voor zover het materiaal der Gem. 

Verz. betreft enige correcties te worden aangebracht. 

Holwerda in plaats van moet zijn 

N 32 Vilje (Groesbeek) castra L. X. G. 
231 R K (munt Domit ?) — 
12 Br R K 

210 RK Br 

444 — Ulp. Nov. 
372 — Kronenburgerpark 

371 — RK 
37 _ castra 
351 — Batavierenweg 
375 — Batavierenweg 
352 EE castra 

415 — Groesbeek 
495 En castra 

511 — Br 
514 == castra 

547 Kronenburgerpark RK 
557 RK Br 
572 E Ss 

Verder kan N° 238 niet zijn Gem. Verz. III 326 maar moet zijn IV 326! 

OVER DE WIJZE VAN „ONTSLUITING" DER NIJMEEGSE 

GRAFVELDEN. 

Gezien de mi. overdreven waarde, die men langzamerhand aan de bekende, 

meest van Kam afkomstige, aanduidingen O, E en S enz. is gaan hechten, acht 

ik het wenselijk een en ander vast te leggen omtrent de wijze, waarop de 

betreffende terreinen zijn uitgebuit. Hiermede dient immers zeker rekening te 

worden gehouden bij de beoordeling van de door die letters samengehouden 

groepen van voorwerpen, terwijl ik onderdehand wel een der laatsten ben, die, 

zij het dan ook al ten dele slechts uit de tweede hand, daarvan behoorlijk op 

de hoogte ben. Vooreerst kan verwezen worden naar twee reeds in 1903 ver- 

schenen opstellen. Het ene in Bull. Oudk. Bond ze Serie Jrg. IV pag. 196/198 
van de toenmalige, oudheidlievende Directeur van Gemeentewerken Ir. J. J. Weve, 
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Het andere in Bonn. Jahrb. 110 (1903) pag. 110 vlgg. van de hand van G. Mest- 
werdt (Cleve), die destijds veel bij de Heer Kam verkeerde. 

TERREIN O 

Het bericht van Weve werd blijkbaar geschreven naar aanleiding van de 
ergerlijke roofbouw van dat jaar „op een braakliggend stuk grond Oostelijk van 
de Hugo de Grootstraat”, dus op het door Kam met O (en O O) aangeduide 
terrein. Ook Mestwerdt had, speciaal in het naschrift op pag. 117, diezelfde 
plundering op het oog. 
Alhoewel ik mij toen nog niet speciaal voor dergelijke zaken interesseerde, her- 
inner ik mij die graafwoede nog goed. Het staat mij voor, dat deze meer in het 
bijzonder bevorderd werd door het toen nog opvallende verschijnsel van een 
werkloosheid op enigszins grote schaal; en verder, dat wegens bijzondere om- 
standigheden in zake de eigendom van de grond, eerst door de politie werd 
ingegrepen, toen men de omliggende wegen ging ondergraven. 
Kam redde wel een deel der vondsten, doch veel is toen naar elders verdwenen. 
Van wat stuk was of stuk raakte bleef weinig bewaard. De verzameling-Kam 
bevatte dan ook nog lang weinig schervenmateriaal. Eigenlijk ben ik wel de eerste 

geweest, die (sinds voorjaar 1911) te Nijmegen systematisch ook scherven e.dg. 

verzamelde : men heeft mij toen veelal er wat medelijdend om aangezien, of 

ook uitgelachen. 
Zie voor de geringe waardering van schervenmateriaal een typische uitlating nog 
in Verslag Gem. Verz. over 1919. 
Bij de bouw der huizen Zuidzijde Sterreschansweg Nos 8—10 (Dec. 1926 en 

vervolgens), en later bij de bouw van huizen in de punt tussen Sterreschansweg 

en Ubbergse veldweg bij de Barbarossastraat (1927), trof ik herhaaldelijk de portier 

van Museum-Kam aan bezig met het verzamelen van óók scherven. Menende dat 
hij zulks deed in opdracht van zijn directeur, heb ik me toen verder afzijdig 
gehouden. Begin Mei 1927 vernam ik echter van Kam’s oude amanuensis, N. 
Janssen, dat de man zulks op eigen initiatief had gedaan en zelfs min of meer 
was uitgelachen om zijn scherven, waaruit toch geen hele potjes konden worden 
samengesteld ! 
Zie voor verdere vondsten op terrein O ook „Gelderlander” 12.3.1907 (overge- 
nomen uit „Nieuws van den Dag”) en „Centrum” 7.3.1907 : 
Vondsten bij de bouw ener stalhouderij en woning aan de Hugo de Grootstraat 
(dus die van Wolf Nos 26—28 in bovendeel der straat, O.zijde). 
Oa. twee lagen, diepteverschil 2 M. In de bovenste tot dusverre 10 à 12 half- 
vergane geraamten, regelmatig naast elkaar, met hoofden naar het Oosten, 

Sporen van houten kisten — Constantijnse munt. 
Bij de opgenoemde voorwerpen o.a. beschilderde T. S. De dieper gelegen laag 
nog weinig onderzocht. Voortzetting van het onderzoek onder leiding van de 
antiquair Jac. Grandjean (het „Centrum” noemt als aannemer (of „bouw- 
meester”) W. H. Thunnissen). 
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Natuurlijk was op dit veld ook vroeger nu en dan wat gevonden. Zo komt zeker 

van hier de aanwinst R. M. v. O. Leiden Verslag 1896/97, pag. 13/14, aangekocht 

van de toenmaals zeer bekende Nijmeegse antiekhandelaar Grandjean en gevonden 

„op de Hunerberg, thans ten Hoetstraat, op een plaats waar ook lijken zijn 

gevonden”. De laatste toevoeging verklaart wel de zéér late vondsten die steeds, 

naast zéér vroege, op dit terrein zijn gedaan. Tot deze aanwinst behoorde oa. de 

T. S. Cat. R. M. v. O. (1908) pag. 67 No 2 en pag. 69 No 22. Zie hiervoor ook 

Weve 1. c. pag. 196: „een zeven- of achttal jaren geleden”. Ook de in Verslag 

R. M. v. O. over 19oo/o1 pag. 215 vermelde „zeer fraaie Romeinse en Frankische 

oudheden” gevonden aan de Berg en Dalse weg en toenmaals in bezit van 

Grandjean v.n, zullen wel van terrein O of daaromtrent afkomstig zijn geweest. 

Frankisch zullen hier dan genoemd zijn zéér late voorwerpen als vg. Deze 

vondst schijnt niet door Leiden te zijn aangekocht. 

Kam’s bekende amanuensis en factotum Janssen heeft mij steeds verzekerd, 

dat hier een grafveld boven op een ander werd gevonden. 

In zijn Verslag d.d. 1.5.1904 over de in de winter 1903/04 op een terrein van 

Dr. v. d. Sijp (het terrein bij Kam gend E.) gedane vondsten, schreef Dr. Jesse 

(R. M. v. O. Leiden) : Het terrein is zonder twijfel een deel van de grote doden- 

akker, waartoe ook behoort het terrein aan de Hugo de Grootstraat (door Kam 

genaamd O) bekend door de algemene graafwoede der Nijmeegse straatjeugd van 

verleden jaar. 

TERREIN E 

Betreffende dit terrein is er vooreerst in Archief R. M. v. O. Leiden een 

schrijven van de Nijmeegse medicus Dr. van der Sijp d.d. 1731904 aan Dr. 

Jesse (R. M, v. O. Leiden). 
Hij deelt hierin mede, dat op een hem toebehorend stuk land, groot ongeveer 

Va HA. (di. het Oostelijk deel van het veld), door werklieden herhaaldelijk 

urnen enz. waren opgedolven, en dat hij daarom „onder goed toezicht” het 

gehele stuk land had laten doorgraven. Dientengevolge had hij een vierhonderdtal 

voorwerpen : kannen, urnen, potten, schotels, lampjes, spiegels, spelden, glaswerk 

enz. ; waarvoor hem geld was geboden, echter minder dan hij met het oog op 

de grote historische waarde verwacht had. Alvorens dus toe te slaan, wilde hij de 

verzameling door een deskundige laten beoordelen. Dr. Jesse bezocht hem dien- 

volgens 5.4-1904. Van deze verzameling werden, volgens verslag R. M. v. O. 

Leiden 1903/04 pag. 17/18, de belangrijkste voorwerpen door Kam aangekocht. 

Het verslag d.d. 1.5.1904 over zijn bezoek bij Dr. v. d. Sijp beëindigde Dr. Jesse 

als volgt : 
„Bij het aanschouwen van zoovele belangrijke oudheidkundige vondsten, die in de 

laatste twee jaren te Nijmegen hebben plaats gehad, vind ik het zeer te bejam- 

meren, dat er te Nijmegen zoo onwetenschappelijk gegraven wordt. Nauwkeurige 

opgaven van de vindplaatsen, de juiste ligging der voorwerpen, wat tezamen, wat 

alleen gevonden werd, daarvan worden geen aantcekeningen gemaakt. 
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Het ware te wenschen, dat zich te Nijmegen eene Commissie vormde, met het 
doel de bodem daar systematisch te onderzoeken.” 

M. D. 30.8.’51. 
In 1911 (of daaromtrent) zag ik, dat gegraven werd op het N.O. deel van terrein E. 
Deze graving geschiedde ten behoeve van de heer Kam door „vertrouwde 
mannen”, echter zonder toezicht en op schatgraversmanier. 
Zelf deelden de werklieden mij ongevraagd mede, dat ze „kruiwagens vol” 
scherven maar weer in de grond hadden gestopt. 2). 
De van deze graving afkomstige voorwerpen kregen in de verzameling-Kam het 
kenmerk _# 
Bij deze gravingen werd ook gevonden de fraaie metalen lamp in de vorm van 
een vis, beschreven door Evelein Bulletin a.v. II (Juni 1928) pag. 5. 
Later bouwde de Hr. Rutgers van der Loeff, schoonzoon van Dr. van der Sijp, 
op het aan de Barbarossastraat gelegen Noord-deel van terrein E een fraai huis, 
waarachter de rest van het land als grote, langs de Museum-Kamstraat (—= Eleo- 
norastraat) gelegen tuin. Zie voor alsnog hier gedane vondsten Evelein, Bull. 
Vereniging ter Bevordering v. Kennis Ant. Beschaving V (Dec. 1930) en VII 
(Juni 1932). De stenen grafkist werd aan Museum-Kam geschonken en is daar 
nog aanwezig. De andere, bijzondere fraaie voorwerpen bleven alle in het huis 
berusten. Daar ook dit bij de door de Duitsers in September 1944 moedwillig 
gestichte stadsbrand totaal werd vernield, zal ook de erin geborgen collectie 
wel geheel verloren zijn gegaan. 

TERREIN S 

Bekend is, dat het enige op dit terrein gevonden oudheden waren, die de heer 
Kam ertoe brachten dergelijke voorwerpen te gaan verzamelen. Zie b.v. Brunsting 
pag. 5. Op zijn instigatie werd het terrein geleidelijk geheel doorzocht. Zie o.a. 
Weve, Lc. pag. 196. 
Er zal hier dus wel enigszins ordelijk zijn gegraven. Het aantal bewaard gebleven 
voorwerpen lijkt hier dan ook opvallend groot. 
Echter is op het verband tussen de voorwerpen ook hier nict gelet. 
Reeds in 1880 was op terrein S een en ander gevonden, dat door Ir. Fijnje in 
1889 aan de Gem. Verz. werd geschonken. Zie verslag over dat jaar. In de 
catalogus staat bij deze voorwerpen als vindplaats Hatert. Uit de in originali 
bewaard gebleven brief, die de schenking begeleidde, blijkt duidelijk, dat 
hiermede de kadastrale gemeente Hatert werd bedoeld, en wel Sectie A _N° 
847/848, d.i. het land door Kam met de letter S aangeduid. 

Dergelijke voorwerpen : B.B. IV 199—z2oo, XI 63—64 en 221—z222 en B. C. I 3 
zijn dan ook in het kerkdorp Hatert niet te verwachten. 

22) Op 21.9.1950 sprak ik een dezer werklieden, die bij mij kwam als geldophaler Gas- en 
Waterleiding. Het bleek weer duidelijk, dat de heer Kam ook hier scherven van geen belang 
had geacht. 
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TERREIN O H 

Dit veld is, ondanks Holwerda, Belgische Waar, pag. 12, behoorlijk te omschrijven 
als gelegen aan de Oostzijde der Mus. Kamstraat, tussen Ubbergse veldweg en 
het sindsdien vervallen deel van de Jan v. Goyenstraat ; ten Oosten begrensd door 
een eveneens vervallen weg, die op ongeveer 75 M. afstands evenwijdig liep aan 

de Museum Kamstraat. (Op de in bovenstaand werk van Holwerda gegeven kaart, 
is O H, evenals op kaart N° 3 van de Waele en de kaart van Vermeulen, ten 
onrechte aangegeven als een aan de overzijde der Museum-Kamstraat gelegen 
Oostelijk deel van terrein E). 
Tot dit terrein behoorde dus ook een deel van het intervallum van de eerst later 
ontdekte castra L. X. G. Tijdens de graving op het Oostdeel van O H, dat later 
tot het intervallum der castra bleek te behoren, werden door mij op het veld 
nog al wat fragmenten deels opgeraapt, deels gekocht. Deze zijn gemerkt met het 
door mij toen aan de vindplaats voorlopig gegeven nummer 5 (5H e.dg.), en door 
mij later aan de Gem. Verz, geschonken. 
Hier is dan omstreeks 1912 een combinatie van schatgravers aan het werk 
geweest, die na de buit enige jaren te koop te hebben gehouden, en voor en na 
het een en ander er van te hebben verkocht, de rest „en bloc” aan Kam 
overdeden. Zo werden tussentijds verkocht de interessante aardewerkvormen, 
vermeld in Verslag R. M. v. O. Leiden 1914 pag. 6, die wel eerst mij waren 
aangeboden, maar aan de aankoop waarvan ik destijds niet kon denken. Afgictsels 
ervan in Gem. Verz. B. B. IX 43-—45. Voorzover uit mijn oude aantekeningen 
blijkt, zag ik in de zomervacantie 1918 de voorwerpen uit HO voor het eerst bij 
Kam. Volgens schriftelijke mededeling van een der bij de graving betrokken 
personen, zou de aan Kam verkochte collectie vermengd kunnen zijn geraakt met 
voorwerpen uit het door dezelfde combinatie geëxploiteerde terrein R K. 

TERREIN RK 

Dit werd doorgraven op gelijke wijze en door dezelfde combinatie als terrein O H. 
Bij latere gravingen, als voor woningbouw enz. vonden wij hier herhaaldelijk de 
sporen dier vroegere schatgraverij, met in de oude gaten beschadigde voorwerpen 
en fragmenten, die men het toen niet de moeite waard geacht had mede te nemen. 
Zie voor mijn bevindingen en vondsten op dit terrein pag. 170 e. vlg. 

TERREIN C C (St. Canisius College) 

Dit heeft mij een ernstige teleurstelling bezorgd. 
De aantekeningen betreffende zijn vondsten, die Pater Leydekkers (t) mij indertijd 
had getoond, deden mij menen, dat hier althans de grafinhouden zorgvuldig bij 
elkaar waren gehouden en dus zouden zijn te reconstrueren. Ik heb daarom 
telkens weer aangedrongen op een behandeling van dit veld vóór de andere. 
De dissertatie van Pater Vermeulen (1932) is hiervan min of meer het gevolg 
geweest. Echter moest ik later, toen Holwerda als directeur van het Museum-Kam 
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was afgetreden, van Kam’s oude amanuensis, N. G. Janssen, die vanaf het begin 

bij Kam werkzaam was geweest, onuitgelokt herhaaldelijk horen, dat de heer Kam 
in zijn verzamelijver zich niet ontzien had Leydekker's verdienstelijke opzet in 
de war te sturen, door tijdens de gravingen vele door de gravers achtergehouden 
voorwerpen clandestien aan te kopen. Deze zijn niet meer te identificeren. 
De documentaire waarde van de door Vermeulen beschreven grafinhouden is 
hierdoor natuurlijk sterk gedaald. 

TERREIN KK H 

Van Haalen, de eigenaar-bewoner van de Kleine Kopse Hof, doorgroef een 
tegenover zijn woning, in de punt tussen Ubbergse veldweg, Ubbergse Holleweg 
en Kruisweg gelegen stuk land, en maakte er een boomgaard van. (Oorspr. Kad. 
70). Kam kocht de vondsten geregeld op, o.a. inscriptiefragment C, 1. L. XIII 
12086 (additamenta). De zoon van v. Haalen, die destijds mee had gegraven, 
vertelde mij veel later van een kuil vol toen gevonden fragmenten, waarvan hij mij 
de plaats nog zou kunnen wijzen. Ik heb geen gelegenheid gehad van dit aanbod 
gebruik te maken. 
Tijdens Holwerda’s gravingen van 1918 deelde Schregel (van R. M. v. O. Leiden) 
mij mede, dat zekere van Megen hem gezegd had, dat hij indertijd wel een 3o-tal 
potten op het Kopse veld opgegraven had, doch daar ze stuk waren, weer in de 
grond gestopt. De plaats, waar hij dit gedaan had zou hij nog kunnen aanwijzen, 
waartoe hij zich bereid had verklaard. (Het gaat hier vermoedelijk over dezelfde 
fragmenten als bovenstaand !) 

TERREINEN KL EN W W 

Betreffende deze terreinen werd door Brunsting het nodige medegedeeld 
(pag. 4 vlg). Ook volgens door mij zeer vele jaren geleden, o.a. van Janssen, ver- 
kregen inlichtingen werd W _W geheel omgegraven door de schatgraver Veld- 
hoven, en kocht Kam diens vondsten geregeld op. 
K L werd door Kam in eigen beheer, doch zonder behoorlijk toezicht, geëxploi- 
teerd. Janssen heeft mij later wel eens verteld hoe hij, als hij daar kwam om de 
vondsten op te halen, telkens tot zijn grote ergernis met niets dan gewone kruikjes 
e, dgl. naar huis werd gestuurd, terwijl de betere vondsten in een naburige her- 
berg aan daar zetelende handelaars in oudheden werden verkocht en dus in andere 
verzamelingen terecht kwamen. Reeds zeer lang geleden werd ook mij in dit 
verband de collectie v. d. Toorn genoemd (Brunsting pag. 9). 
Ook de gravingen door de Gem. Museum Commissie in 1909 en 1910 ondernomen 
op een daartoe door Mr. Scheers ter beschikking gesteld land aan de Marialaan 
— dus behorende tot het terrein W W — geschiedden op schatgraversmanier en 
beoogden meer speciaal het verkrijgen van bijzondere voorwerpen, als nog niet 
in Gem. Verz. aanwezig. 
Zie de Verslagen der Commissie over 1909 en 1g1o, verder Brunsting pag. 7. 
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AFKORTINGEN 

Almgren : Oscar Almgren, Studien über Nordeuropäische Fibelformen. 1923. 
Alzei: W. Unverzagt, Die Keramik des Kastells Alzei. Materialien zur römisch-germanischen 
Annales : Joh in de Betouw, Annales Noviomagi. 1790. [Keramik IL. 1916. 
Arentsburg: J. H. Holwerda, Arentsburg. 1923, 
Bab. : E‚ Babelon, Monnaies de la République romaine. 1885/86. 
v. Berchen: W, de Berchen, de nobili principatu Gelrie. Uitg. Sloet v. d. Beele. 1870. 
Berichte der röm. germ. Kommission : zie B.R.G.K. 
B. J.; Bonn. Jahrb.: (Bonner) Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinl. 
Breuer : Jac. Breuer, Les objets antiques découverts à Ubbergen près Nimègue. OMROL. N.R. 

XII, 1931, p. 27-121, pl. XVI. 
B.R.G.K.: Bericht’ der römisch-germanischen Kommission. I, 1904, ev.j. 
Brunsting: H. Brunsting, Het grafveld onder Hees bij Nijmegen. Een Bijdrage tot de kennis 

van Ulpia Noviomagus. 1937. 
v. Buchem: H. J. H. van Buchem, De Fibulae van Nijmegen 1. 1941. 
Chenet: G. Chenet, La céramique Gallo-Romaine d'Argonne du IVe siècle. 1941, 
Chronijk : In de Betouw, Chronijk van de Stad der Batavieren. 1785. (Bewerking van Smetius, 

Chronyck, van ca. 1678). 
C.LL. : Corpus Inscriptionum Latinarum. Indien niet nader aangeduid, wordt deel XIII bedoeld. 
Coh(en): H. Cohen, Description des monnaies frappées sous l'empire Romain. 1859—1868, 
Curle : J. Curle, Newstead. A roman frontier post. 1911. [Ze dr. 1880—1892, 
Déch(elette) : J. Déchelette, Les vases céramiques ornées de la Gaule Romaine, 1904. 
Drag.(Dr.): H. Dragendorf, Terra sigillata. B. J. 96—97, 1895, p. 15155. D 
Espérandieu : E. Espérandieu, Receuil général des Bas-relicfs etc. de la Gaule Romaine. 
Evelein : M. A. Evelein, Beschrijving van de Verz. v/h. Mus. Kam. De Romeinsche Lampen ’28. 
Fölzer: E. Fölzer, Römische Keramik in Trier. Die Bilderschüsseln der ost-gallischen Sigillata- 

Manufakturen. 1913. 
Forrer, Heiligenberg: R. Forrer, Die römischen Terrasigillata-Töpfereien von Heiligenberg- 

Dinsheim und Ittenweiler im Elsass. 1911, 
Geissner : V. Geissner, Die im Mainzer Museum befindlichen Sigill. Gefässe der august. Zeit 

und ihre Stempel. 1902. 
— id. —, id. der nachaugust. Zeit. Beil, Progr. d. Realgymn. Mainz. 1904, 
— id. —, Die im Mainzer Mus. befindl, Sigill. Gefässe und ihre Stempel. 

Programm. d. Realgymn. Mainz. 1907, 
Gids: M. A. Evelein, Gids van het Rijksmuseum G. M. Kam. 1930. 
Haltern : S. Loeschcke, Keramische Funde in Haltern. Mitt. Westf. V, 1909, p. 101 ev. 
Heddernheim : Zie Mitt. Heddernheim. 
Hermet: F. Hermet, La Graufesenque. 1934. 
Hofheim: E. Ritterling, Das frührömische Lager bei Hofheim. Annalen des Vereins f. 

Nassauische Altertumskunde XL, 1912 (1913). 
Holwerda, Belgische Waar (B. W.): J. H. Holwerda, De Belgische Waar in Nijmegen. 1941, 
Holwerda; Holdeurn : J. H. Holwerda, Het in de pottenbakkerij van de Holdeurn gefabriceerde 

aardewerk. OMROL. N.R. XXIV, Suppl, 1944. 
In de Betouw : De afkortingen der titels zijn begrijpelijk gesteld. Vgl. De Wacle, Noviomagus 

Batavorum (Litteratuurlijst). 
Kat. Bingen: G. Behrens, Bingen I, 1918, 11, 1920. Kataloge west- und süddeutscher Alter- 

tumssammlungen IV. 
Kat. Niessen : Beschreibung römischer Altertümer, gesammelt von C. A. Niessen. 1911, 
Kat. Xanten : P. Steiner, Xanten. Kataloge West- und süddeutscher Altertumssammlungen 1911. 
Knorr-Sprater: R. Knorr und F. Sprater, Die westpfälzischen Sigillata-T'öpfereien von Blick- 

weiler und Eschweilerhof. 1927. 
Koenen : C. Koenen, Gefässkunde der vorrömischen, römischen und fränkischen Zeit in den 
Kronijk : zie Chronijk. [Rheinlanden 1895. 
Loeschcke : S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa. 1909, 
Ludowici : W. Ludowici, Rheinzabern 1—V (onder verschillende titels). 1904— 1927. 
Materialien II: W. Unverzagt, Terra Sigillata mit Rädchenverzierung. Materialen zur röm. 

germ. Keramik III. 1919. 
Mitt. Heddernheim : Mitteilungen über römische Funde in Heddernheim I—V, 1894—1918. 
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Mitt. Westf. : Mitteilungen der Altertumskommission für Westfalen. 
Newstead : zie Curle. 
Niederbieber: F. Oelmann, Die Keramik des Kastells Niederbieber. Materialien zur röm. 

Niessen : Zie Kat. Niessen. [germ. Ker. 1. 1914. 
Novaesium : H. Lehner, Novaesium. B. J. 111/112, 1904. Met Atlas. 
OMROL. N. R.: Oudheidkundige Mededelingen uit ’s Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 

Nieuwe Reeks, sinds 1920. 
ORL. : Der Obergermanisch-Ractische Limes des Römerreiches. 1894 ev. 
Oswald : F. Oswald, Index of Potters’ Stamps on Terra Sigillata. 1931, 
Oswald & Pryce : F. Oswald and T. D. Pryce, An introduction to the study of Terra Sigillata. "20. 
Oxé: A. Oxé, Arretinische Reliefgefässe vom Rhein, 1933. 
— id, —, Frühgallische Reliefgefässe vom Rhein. 1934. 

(Materialien zur römisch-germanische Keramik 5 & 6). 
Smetius: J. Smetius, Oppidum Batavorum, 1644, 
— id. —, Antiquitates Neomagenses. 1678. 
Vermeulen: W.G. J. R. Vermeulen, 'n Romeinsch grafveld op den Hunerberg te Nijmegen. „32. 
Verslag: Verslag van de Commissie ter verzekering eener goede bewaring van gedenkstukken 

van geschiedenis en kunst te Nijmegen. (Verslag Gem. Mus., sinds 1850 in Gem. 
Blad, meer zelfstandig gedrukt 1579—1932). 

Vindonissa : Zie Loeschcke. 
Westf. Mitt. : Zie Mitt. Westf. 
de Waele: F. J. de Waele, Noviomagus Batavorum. 1931, 

„compleet fragment” betekent bij aardewerk een fragment met cempleet bewaard profiel. 
T, S.: Terra Sigillata; m (met nummer, bij scherven): merk (pottenbakkersstempel) volgens 

geschreven lijst; het nr, ook op de stukken zelf. 
T.N. Terra nigra; M (met nummer, bij scherven) : merk a.v. 
Bij munten: G. Br, M. Br, K. Br: groot, midden-, klein-brons ; Den: denarius, 

LIJST VAN REEDS VERSCHENEN GESCHRIFTEN 

1, Ingezonden stukken in Gelderlander, Prov. Geld, & Nijmeegsche Courant enz. vanaf 1911, 
onder schuilnaam Neomagus c. a. 

2. Oppidum Batavorum. Gelderlander 8.3.1917, 
3. Muntvondst te Strijp. Oudh. Mededelingen, N. R. 1. 1920, pag. XXXIV e. vlgg, 
4. Romeins Nijmegen, Dl. 1: Het Valkhof. Oudh. Mededelingen, N. R. II, 1921, pag 4 

e. vlgg. 
5. Het Stadhuis. Programmaboek Tweede Nationale Katholiekendag, Juni 1922, pag. 59. 
6. Romeins Nijmegen, DI. 2: Ulpia Noviomagus, in Oudh. Mededelingen, N. R. VIII, 1927, 

pag. 65 e. vlgg. 
7. De oudste stad van Nederland, I: Gelderlander, 21.8.1930, II: 22.8.1930, III: in Feest- 

nummer 23.8.1930. 
8. Ons Nimwegen ! Gelderlander, 23.8.1930. 
9. Historisch overzicht gegeven in de plechtige openbare zitting van de Raad der Gemeente 

Nijmegen bij het 700-jarig bestaan, 25.8.1930. 
10. Waarom naar Nijmegen? „Ons Nederland”, V, I, December 1932, pag. 24. 
11. Het voormalig Bakkersgilde in het Nijmeegse Gemeentemuseum. Feestgids ter gelegenheid 

van het 3de lustrum van het R. K. Bakkerspatroons-Gilde „St, Honoratius”, Nijmegen 1934. 
12. Romeins Nijmegen, Dl. 3: De antieke munten in de Nijmeegse verzamelingen. Oudh. 

Mededelingen, N. R. XXXI, 1950, pag. 1 e. vlgg. 
13. Verslagen van de Gemeentelijke Museum Commissie (Commissie tot verzekering ener goede 

bewaring van de gedenkstukken van Geschiedenis en Kunst te Nijmegen) 1921—1932. 
14. Romeins Nijmegen, Dl 4: De Inscripties en Beeldhouwwerken in steen. Oudh. Mede- 

delingen 1955 (in druk). 
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Sornantwnr- 

. Castra Leg. X Westgracht bij de 
. Castra Leg. X. Westelijke poort . 
. Plattegrond van de Westelijke poort . 
. Plattegrond van ’t Romeinse Castellum bij Niederbieber (Bonn. Jahrbuch 120) 
„ Praetorium te Nijmegen. 1. gevonden overblijfselen, 2. reconstructie. 3. praeto- 

LIJST DER AFBEELDINGEN 

Heropening van het Museum Kam, 10 Juni 1938. De genodigden, waaronder 
Minister J. H. Slotemaker de Bruïne en de Commissaris der Koningin in 
Gelderland, S. baron van Heemstra, bij de maquette van Romeins 
Nijmegen. Daniëls geeft uitleg EE 
Hotel Valks ë 
Oude holle weg achter Hotel Valks 8 4 
Constructie van een Gallische walmuur volgens Caesar 
Oppidum Batavorum. Plattegrond van de walmuur . q 
Oppidum Batavorum. N. O. eindpunt van de sporen van de walmuur 
Oppidum Batavorum. Z. onderbreking van de walmuur . 
Oppidum Batavorum. Plattegrond van huizen aan weerszijden van de keiweg 
Oppidum Batavorum. Sporen van huizen . de ae 
Oppidum Batavorum. Sporen van huizen . 

„ Oppidum Batavorum. Plattegrond van het geheel 8 B 
„ Oppidum Batavorum. Detail uit de maquette van Romeins Nijmegen si 
. Reconstructie van een Germaanse vluchtburcht . ene 
. Het Meertje aan de Ubbergse weg . 7 
„ Foto’s naar twee oude tekeningen van de heuvclrand ten O. van Nijmegen 8 
. Voerweg 
„ Castra Leg. X Doorsnede v.d. ‘gracht, Berg en Dalse weg bij ‘de St. Stevenskerk 

Castra Leg. X. Doorsnede van de gek bij vd St.Canisius colege 8 
bbergse vel mi d 3 

rium van Vetera (Xanten), 4. praetorium te Lambaesis (N. Afrika) . 
Plattegrond van de legerplaats. Castra Legionis X. Geminae . 

„ Cloaca (riolering) Ubbergse veldweg 
. Gestempelde Romeinse dakpannen É 
. Stempels van het Tiende Legioen op dak annen, gebakken i in de Holdeurn 
„ Grafsteen van een soldaat van het Tiende Legioen van de Gem. Collectie in 

het Museum Kam . … 
Kaartje van de omgeving van Fort Krayenhoff met aanduiding der plaats van 
de gevonden Romeinse fundamenten … 

. Waterkwartier tussen Weurtse weg en Biezenstraat met aanduiding van ‘ge 
vonden Romeinse fundamenten 
Plattegrond van de Gallo-Romeinse tempel in het zgn. Waterkwartier 

„ Fundament van een der beide tempeltjes. Als voren . 
Reconstructie van een Gallo-Romeinse tempel : 
Inscriptie op steen van de Biezenstraat, hoek W aterstraat 
Fragment van de kaart van Peutinger, waarop Noviomagus. 

. Imscriptie uit Pfünz 
Romeinse weg castellum (de ceuw) op “Heumensoord. Opgraving 1932 : 
Kaart van Nijmegen in de Romeinse tijd . 

. Grote vijver met omgeving in het Hunerpark ‘voor 1935. (thans Keizer 
Lodewijkplein) 

„Kleine vijvertjes in de helling tussen Batavierenw cg en Nieuwe Ubbergse weg 
Het terrein van de St. Josephscholen aan de Derde Walstraat in 1884 en 1934 

. Grafische voorstelling van de in het Hunerpark gevonden Romeinse munten 
‚ Batavierenweg met gezicht op Hunerpark 2 
. Hunerpark voor 1935 (zwart) met aanduiding van de nieuwe ‘toestand (rood) 

na het gereedkomen van de Waalbrug 
. De opgraver en de ontdekker van de „Castra” (Holwerda links en Daniëls 

rechts) bij het onderzoek in 1917 . 
5. Plaats van de oudere vondsten in de legerplaats en ‘omgeving 

46. ë Riolering van de Ubbergse veldweg, 1923 . 
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. Idem, Westwand bij Zuideinde 

„ Doorsnede v/d beide Westelijke grachten v/d Castra in de bbs veldnes 
„ Grintlaag in en buiten de rioolsleuf van de Ubbergse veldweg . 
. Grens tussen Ubbergen en Nijmegen vóór en na 1818 

Het terrein van de legerplaats met aanduiding van huisnummers enz, die in 
de tekst worden vermeld 

. Het Romeinse riool door de Ubbergse veldweg 1923 (boven: rechts) en 1928 
Idem, Zuideinde der ontgraving 192 

„ Idem, Oostwand bij Noordeinde der ontgraving | 1928 ; 
Idem, Noordeinde der gage 1928 

ler ontgraving 1928 EE 
Dakpanstempel van het Tiende Legioen L XG PF D: Leg. X Gemina 
Pia Fidelis Domitiana, rondom 2 voetzolen en andere versiering . LA 

Fragment van een kapiteel, gevonden aan de Huygensweg in 1916 . 
Plattegrond van de legerplaats volgens Holwerda 

. Gevonden overblijfselen en reconstructie van het praetorium der leger- 
plaats volgens Holwerda 

„ Asverschuiving binnen het practorium ‘door nieuwe vondsten 
„ Fundamentsporen gevonden bij de bouw van het huis Huygensweg 9 p 
„ Fundamentsporen a. v. in het schema van de plattegrond van het praetorium 
„ Gracht ea. sporen van de legerplaats aan het pleintje voor de St. Stephanuskerk 

Profielen van twee T.S. borden, gevonden bij de bouw van het 
Internaat _Klokkenberg Ee de a 

„ Dakpanstempel met L. X, G. en ‚ symbolen PE 
„ Rioolsleuf van de Ubbergse veldweg tussen Broere en ‘Huygenswes 

met enkele gevonden sporen 
Fundament in 1883 gevonden aan de Batavierenweg . 
Het Kattenpad op de oorspronkelijke kadasterkaart 
70. R ir van leem aan de Acaciastraat, 1934 . 

. Broerdijk vóór de algehele bebouwing (Westzijde) . 
„ Kaartje van Koolemans Beynenstraat en omgeving 

Ligging van het „Jodenkerkhof” 
. Weurtse weg en omgeving in 1911 B) 5 
„ Plattegrond en doorsnede v. d. Romeinse muurresten onder * * Slachthuis, 1929 

77. Muurhoek onder het Slachthuis, 23 April 1929 . . . 7 
Bestektekening van de uitbreiding van de DlijbelaDrek. in 1925 met de 
plaats der Romeinse funderingen 5 
Plattegrond en doorsnede van de pottenbakkersoven. aan de Waaloever 
bij Stijfselfabriek, 1940 

. Reconstructie (1944) door Dr. w Glasbergen van “de Gallo-Romeinse 
tempels in het Waterkwartier . 
Kopje van een Gallo-Romeins terra cotta, “ gevonden Waterkwartier 1920, 
aanwezig in de kunsthandel 
Fragment van een _terra-cotta masker, gevonden Waterkwartier 1920, 
Gemeente Verzameling B. B. IX 32 . 
Lamp van aardewerk, Gem. Verz. B. B. Di, 190, 191; zie e M. Espérandieu, 
Comptes rendus 1924 Académie des inscriptions et belles-lettres, Pag. 238; 
S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa, type XIV, pag. 124 . 8 5 
Fundamentresten in de rioolsleuf Biezenstraat 1924 
Fundamentresten in de Waterstraat, iets ten Zuiden van de Amstelstraat 
Kaartje Kronenburgersingel en omgeving, met vestingwerken vóór 1880 . . 
Deel van de vondstenkaart van Abeleven (omg. Kronenburgerpark/ gasfabriek 
Grafvondst Krayenhofflaan 1937 (terrein R,‚ Zuiddeel) . … 
Tufstenen muur achter de huizen v. d. Stikke Hezelstr. m. St. Stevenskerk 1946 
Kaartje Nieuwstraat/Kaaskorversgas en omgeving … … 
Lange Nieuwstraat met gezicht op St. Dominicus College & en zijgevel stadhuis 
Oude poort van het Predikheren klooster aan de Lange Nieuwstr. (binnenzijde) 
Het open terrein aan de achterzijde van het stadhuis. Links 
toegang tot de kloostergangen . enn ante Bae 
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Graafwerk ten behoeve van de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel in 1940 
96, Vondsten gedaan bij de uitbreiding van het stadhuis AD MEL 1940 
Noordelijk deel van het terrein r d 
Frankische fibula gevonden in de Braerstraat i in 1928 

._Frankisch-Merovingische potjes, gevonden in de te van de ‘Grutberg 
De twee Merovingische potjes (afb. 98, 1 en 2), gevonden najaar 1945 aan de 
Broerstraat tussen Grutberg en Pauwelstraat, wellicht nog 6e, anders 7e eeuw 
Kaartje van Mariënburg en omgeving met oude kazernegeoumen in 1888 
met aanduiding van de latere rooilijnen …. … ei 
Mariënburg, zgn. Ziegelgrab, 27 Sept. 1929 (plattegrond en doorsnede) 5 
Als 101, Noorddeel gezien vanuit het Oosten . . 3 
Als 101, Noorddeel, gezien vanuit het Noord-Westen . 
Lange en Korte Burchtstraat # in het midden der vorige eeuw . 
106. Grafvondst St. Canisius kapel in de Molenstraat 1934 . 
Scheidemakersgas gezien vanuit de Houtstraat . 
Gezicht vanaf de Doddendaal naar de Lange Hezelstr. na de verwoesting 1946 
Situatietekening van de vondsten aan de Hessenberg 1924 . 
Tufstenen askistje no IL Hessenberg 1924 5 
Grote Markt met Waag en Kerkboog vóór de restauratie omstreeks 1880 
Vleeshouwerstraat bij Ottengas met gezicht op Steenstraat en Valkhof . 
Kaartje van Vleeshouwerstraat en Steenstraat 
Tufstenen muur onder de O. L. Vr. Trappen, gezien vanuit het Zuiden, 1941 
Tufstenen muur onder de O. L. Vr. Trappen, gezien vanuit het Noorden, 1941 
Plattegrond en Aanzicht A van de tufstenen muur onder de O. L. Vr. ‘Tra 
Steenstr. N. zijde bij de Lindenberg. Gesmede muurankers thans in Gem. Es 
De Nieuwe Stadsherberg met Veerpoort aan de Waalkade. Lange Baan 
en bomen Valkhof op achtergrond . EE 
Gezicht vanaf de Molenstraatskerk (rechts) » naar Broerstraat en Markt 1946 
Gezicht vanaf de Houtmarkt naar het Westen : Achtereenvolgens Pauwelstraat, 
Broerstraat, Houtstraat, Oude Varkensmarkt, Zeigelbaan. In het midden 
dwars de _Bloemerstraat 

. Gezicht van de Augustijnenstraat n naar de Bloemerstraat : Houtstraat, Oude 
Varkensmarkt, Zeigelbaan, 1946 

„ Van Bloemerstraat naar Augustijnenstraat Op de voorgrond rechts Oude 
Varkensmarkt, links Doddendaal, daar achter Houtstraat, 1946 . 
‘Terrein tussen Nijmegen en Mook volgens een oude opogrseie kaart met 
intekening van oudere veldwegen . ran 
Terreinkaartje van Hengstberg en omgeving . 

„ De drie zilveren steelpannetjes, gevonden bij Beek in 1806 . 
. De Westerakker bij Beek naar een oude foto . … 
„ Kaartje v. h. terrein Hazenkampse weg 36 met de vindplaatsen x v. d. Klokbekers 
. Situatiekaart v. h. Kleine Castellum op Heumensoord (vgl. de stip op afb. 123) 

Verschillende soorten Romeins aardewerk, glas en brons in het Museum Kam 

29, Kruiken en ander gladwandig aardewerk . RAA Dee 

. Versierde terra sigillata: Drag. 29 (vroege vorm), “30, 29 “(latere vorm) ; 

Drag. 37 en Alkzei 1 
Ruwwandig aardewerk 

2. Onversierde terra_ sigillata : Drag. 15, 26 = Halt. Cn 32, ‘24, 36; 
Drag. 1 (—= Halt. 2), 27, 18, 33, 31 

„ Romeins (en Frankisch) glas 
. Zogenaamd gevernist maer 
„ Romeins bronzen vaatwerk 
„ Belgische Waar 

Kaart van het grafveld op de Dee met de door Kam en Daniëls 
gebruikte signaturen : Nenetsen eens E 
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VOORWOORD 

NIJMEGEN IN DE ROMEINSE TIJD : 

Lezing voor „Numaga”, 1 December 1937 . 

DE EERSTE PERIODE : 

Wooncentra in de omgeving van Hunerpark—Valkhof en op het Kopse Veld 
(& 0—70). Hunerpark (47) Derde Walstraat bij St. Jorisstraat (55) Gerard Noodt- 
lein (60) Hunerpark (62) Graadt van Roggenstraat (100) Kopse Veld (102) 
anderij. „Achter ‘het Zwaantje? (105) … … . … …… … 5 nnn en 

CASTRA LEGIONIS X GEMINAE : 

De vesting van het Tiende Legioen (70 — + 105) Verschillende legioenen (113) 
West intervallum (115) Ubbergse veldweg (115) Practoriumstraat (128) Ubbergse 
veldweg (128) Sterreschansweg (129) Huygensweg (131) Berg en Dalse weg (140) 
Broerweg (143) Beekmansdalse weg (144) Ubbergse veldweg (147) Nog iets over 
de Castra: (152) Het Kattenpad (155) « … … > ar ae on on en ear ed 

GRAFVELDEN EN CANABAE BĲ DE CASTRA : 

Broerdijk, „R. K”, Rembrandtstraat, Jodenkerkhof, Batavierenweg enz. Acaciastraat 
(161) Cederstraat (166) Broerdijk (166) Koolemans Beynenstraat (170) Mozartstraat 
(176) Rembrandtstraat (177) Heydenrijckstraat (183) Batavierenweg (184) 
Jodenkerkhof (159) A OE NO 

NEDERZETTING EN GRAFVELD VAN NIJMEGEN-WEST : 

Ulpia Noviomagus (70 — =+& 270) I ten Noorden van Weurtse weg (193) II ten 
Zuiden van Weurtse weg (206) Kronenburgersingel en omgeving (214) Grafvondsten 
Krayenhofflaan, Marialaan, Voorstadslaan NE RO 

BINNENSTAD : 

Vondsten in de Binnenstad, waaronder Grafveld uit de 4e eeuw Vondstenkaart (225) 
Korte Burchtstraat (227) Lange Nieuwstraat (228) Korte Nieuwstraat (229) Grutberg 
(229) Pauwelstraat (229) Kaaskorversgas (229) Dominicus College (232) Uitbreiding 
Stadhuis 1940 (233) Broerstraat (236) Oude Stadsgracht (242) Mariënburg (242) 
Houtmarkt (247) Lange Koningstraat (247) Wintersoord (248) Hersteeg-Kelfkensbos 
(248) Burchtstraat (250) Lange Burchtstraat (251) Molenstraat (252) Zeigelbaan (254) 
Ziekerstraat (255) Scheidenmakersgas (255) Fnigheid-Rozenkransgas (255) Hout- 
straat-Stikke ezelstraat (257) Lange Hezelstraat (259) Doddendaal (260) Kroonstraat 
(261) Hessenberg (261) Grote Markt (266) Kannenmarkt (268) St. Jansplaats (269) 
St. Stevenskerkhof (269) Grotestraat-St. Anthoniusplaats (269) Vleeshouwerstraat- 
Steenstraat (270) Romeinse weg naar en door de stad (271) . RENEE: 

ROMEINSE VONDSTEN IN DE OMGEVING VAN NIJMEGEN : 
Ubbergen (285) K. K. H., Hengstberg, Bos van Dommer (288) Kwakkenberg (290) 
Beek Berg en Dal (291) Hatert-Hazenkampseweg (295), Klein castellum Heumens- 
GOK DAENS st rn nde an EEN ON BOE RT A A 

DATERINGEN : 

Naar aanleiding van Holwerda’s Belgische Waar (1941) en Aardewerk Holdeurn 
(1944) Losse aantekeningen (317) Datering Nijmeegs aardewerk (320) Losse aan- 
tekeningen (324) Ontsluiting der Nijmeegse gatvelden (325) . bern 
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